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Porque tudo o que existe tern uma

correspondencia astroldgica

tamb^m associada a uma carta do taro, se

se escolherem os fatores apropriados, qualquer

problema flsico ou oculto pode ser resolvido

pelo uso do taro . . -

que se pode fazer o taro revelar s6 tern por limite_

a capacidadg_de
i
CQii^u£Piisao da

pessoa que faz uso dele.

C. C. ZAIN
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O QUE ESTE LIVRO PODE FAZER FOR VOCfe

No correr dos anos, diferentes tipos de cartas do tard tern sido

publicados, assim como livros de tard que versam problemas filoso-

ficos. A grande falha neste campo tern sido a abordagem do modo de

faze-lo, explicando ao leitor a maneira de deitar as cartas e interpre-

td-las. Aqui voce recebera informacoes que poderao valer-lhe de uma
hora para outra. Este livro singular, unico da especie, mostra-lhe ma-

neiras de usar as cartas do taro.

Muitos barallios diferentes de cartas do taro vieram a existir, e

este livro descreve as razoes disso. Tambem descreve com clareza as

cartas e o seu uso correiacionado com os sentidos antigos, autenti-

cos — cujos fragmentos principiaram a aparecer no decurso do secu-

lo XIX depois de haverem passado a elandestinidade antes da Idade

Media. Com as secoes unicas intituladas "Frases-chave para as 78 Car-

tas do Taro" e "Simbolismo Astrologico", a informacao pode ser pron-

tamente aplicada a quaisquer cartas do taro.

Isto e possfvel porque os simbolos sao a lingua universal. Todo e

qualquer tipo de carta do taro pode ser usado nos metodos de consulta

aqui mostrados. Dominados os significados dos simbolos, usam-se as pa-

lavras-chave arroladas para cada carta na interpretacao de qualquer bara-

lho de taro, seja qual for o seu desenho. Um suplemento com uma cole-

cao completa de cartas do taro foi incluido neste livro, e voce talvez

queira recortar as cartas das folhas do suplemento. Entretanto, encon-

trara um baralho profissional de Cartas do Taro Egi'pcio, impressas em
papel resistente, em The Church of Light, Dept. PH, Caixa Postal 1525,

Los Angeles, California 90053, por 4 d61ares e meio com o porte pago.
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Este livro e indispensdvel a qualquer biblioteca de livros de ocul-

tismo. Atraves do seu uso, o cabalista tera condi96es de levar maipr

precisao e profundidade de entendimento aos seus estudos. O neo-

fito, ou principiante, dado a medita9ao psfquica, topara com um nu-

mero de t6picos espirituais de meditacao. O mistico e o ocultista en-

contrarao surpreendente esclarecimento quanto aos porques e por-

tantos de suas cren?as e pr£ticas.

Nao e necessano ser um estudioso das artes ocultas para com-

preender e usar o espfrito de iniciativa oferecido por este livro. Entre-

tanto , se quiser manter-se a par do interesse cada vez maior pela astro-

logia, o leigo adquirira uma introvisao do assunto e descobrira um pas-

satempo fascinante, que poderd revelar-se o caminho para uma popu-

laridade mais ampla entre amigos e conhecidos e uma vida muito mais

realizada em todos os sentidos.

Os astr6filos, estudiosos e astrologos profissionais nele desco-

brirao combina9oes Uimitadas em forma de uteis referencias, que lhes

estimularao e desenvolverao a percepgao, conduzindo-os a novas pers-

pectivas de interpretacao astrologica.

A sua mente subconsciente entende muito mais de simbolismo

do que voce imagina. O simbolismo e uma Hnguagem universal, que

todas as pessoas em todo o mundo apreendem, independentemente

de seus idiomas nativos. Embora possa parecer um assunto mistico,

ve-se-lhe a marca universal em todas as maos em nossa vida cotidiana.

Tome o vermelho (Marte), o amarelo (Venus) e o verde (Lua):

estando voce na direcjio do seu carro, esses sfmbolos coloridos lhe

dizem quando deve parar (vermelho-perigo), quando deve esperar (ama-

relo-equilfbrio) e quando deve seguir (verde-crescimento). Ou, entao,

de uma espiada nos seus aparelhos eletricos, a televisao, o radio etc.

Para liga-los, voce gira o botao k direita (Sol-positivo) e, para desli-

ga-los, gira o botao A esquerda (Lua-negativa). Os interruptores de

luz vao para cima (Sol-positivo) a fim de ligar a corrente, e para bai-

xo (Lua-negativa) a fim de desliga-la. Voce ja notou alguma vez o lado

para o qual abotoa o paletb? Os homens (Sol-macho) abotoam-no

para a direita, e as mulheres (Lua-femea) para a esquerda. Poderiamos

citar volumes inteiros de exemplos comuns como esses. E quanto mais

estudamos o simbolismo tanto mais nos compenetramos do fascinan-

te entrelacamento de objetos que notamos no meio ambiente pelo

qual estamos habitualmente cercados.

fato de aprender a associar id6ias com simbolos o ajudara a

desenvolver sua percepcao extra-sensorial. E como acontece com qual-

quer outra capacidade titil, o aumento da percep9ao extra-sensorial

o ajudara de muitas maneiras impensadas. Por exemplo, quando voce

coloca alguma coisa fora do lugar ou se esquece de fazer alguma coisa
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que deveria ter feito, a percepcao extra-sensorial podera dar-lhe a res-

posta. A posse dessa percepcao se transfere para outras areas da vida

de modo que nos possibilita acabar totalmente com algumas confu-

soes e incertezas que amiude suportamos.

O artista profissional lida com conceitos simbolicos e o estudo

do taro dard um rumo inteiramente diverso a sua criatividade. Isso

vale tambem para o musico e para o poeta, que lidam com emocoes.

Atraves de uma compreensao melhor do simbolismo o amante da arte

podera fazer uma avaliacao mais ampla e mais profunda de quaisquer

formas de arte.

Os estudiosos da filosofia espiritual, ou o principiante que aspi-

ra a tornar-se um perito, receberao deste livro um espantoso escla-.

recimento. De mais a mais, coligir um conhecimento completo de qual-

quer livro espiritual ou sagrado, incluindo a Biblia, so sera possivel

se a pessoa compreender as interpretacoes taroisticas de significados

cabalisticos. As imagens do taro que aparecem nos 22 Arcanos Maio-

res proporcionam assuntos em que podemos concentrar-nos proveito-

samente durante periodos de meditacao. Desvelam-se associates nao

sonhadas. Combinados, a astrologia e o taro revelam, em seu simbo-

lismo, chaves para os segredos secularmente mantidos no interior das

fraternidades mfsticas fechadas, por medo de que pudessem cair nas

maos erradas.

Este livro, unico no genero, assume um lugar de destaque na es-

tante do taroi'sta, do astrologo, do mistico e do leigo. Suas classifica-

coes de ultima hora mostram-lhe a eficacia no lidar com os proble-

mas atuais em todas as fases da vida.

Qualquer pessoa, estudante do misticismo ou nao, sera benefi-

ciada por este livro. Mediante uma simples aplicacao dos passes 1-2-3,

dados neste livro, voce podera operar uma pasmosa e benefica trans-

forma5ao em sua personalidade.

O fato de tornar-se um bom leitor de cartas do taro o mantera

"alefta" e desenvolvera dentro de voce um alto grau de alacridade

mental, um fator "a mais" que podera ser acrescentado a qualquer

area de sua vida — vivacidade no emprego, agudeza nos estudos e uma

resposta rdpida para guiar seus filhos, sem falar no intercambio har-

monioso que podera compartir com sua companheira.

Depois que se espalhar a noti'cia de que voce tern queda para ler

as cartas, as pessoas quererao conhece-lo e familiarizar-se com voce a

fim de poder pedir-lhe que interprete as cartas para elas. Existem mui-

tas pessoas solitarias hoje em dia, ate no meio das nossas cidades mais

movimentadas, as quais voce pode dizer uma palavra de estimulo e en-

corajamento. O dom de ler as cartas tambem lhe permitira" ler para o

seu clube favorito ou para festas de caridade. Alem disso, esse talento
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lhe abrira as portas de circulos em que desejou entrar, possibilitan-

do-lhe o conhecimento de amigos novos e influentes, que o ajudarao

a conseguir o que voce deseja da vida.
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INTRODUCAO

Se voce for uma dessas pessoas que sorriem com ar de superiori-

dade diante da ideia de que quadrados de papelao cheios de hierogli-

fos de aspecto estranho podem dizer-lhe alguma coisa a respeito do

seu passado, do seu presente ou do seu futuro, uma grande surpresa

estara a sua espera. Pois e exatamente isso que as cartas do taro po-

dem fazer.

Impossivel? Impossivel tambem era a bomba atomica ate que a

sua potencia fantastica abalou um mundo incredulo. A televisao, a

volta ao mundo em avioes a jato e as ineursoes iia lua tamb6m foram

rotuladas de impossfveis.

As cartas ociosas do taro e as leis interiores da natureza nao apro-

veitadas sao tao intiteis quanto um atomo nao cindido. Mas, a seme-

lhanca da energia atomica dirigida a uma iinalidade construtiva, quan-

do se tiram as cartas com a intencao de aplicar as leis da natureza ao

desenvolvimento do seu carater ou a solufao de problemas, o seu po-

tencia! liberado cresce rapidamente para proporcionar-lhe grandes be-

neficios.

Nao e necessario acreditar nas cartas do taro para que elas fun-

cionem: nem e preciso que sejam manuseadas com fe. As experien-

cias provarao esse ponto. Nos mesmos na"o achavamos que o seu valor

fosse inconteste quando comecamos. Arrumamos metodicamente, em
forma de tab elas, as seqiiencias de cartas e encontramos resultados

muito acima de qualquer media de probabilidades. Tendo os pes no

chap, nao nos interessava adotar um sistema que nao nos fornecesse,

sistematicamente, informagoes praticas e uteis.
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Muito embora possa ser novo para voce, o tard e quase tao velho

quanto o proprio homem. O livro de Thoth, ou o taro, era conheci-

do desde a mais remota antigiiidade. Entretanto, a ciencia espiritual

que ele expunha viveu "oculta" por muitos s^culos.

Ruinas antigas dao testemunho de consideraveis consecu-

95es cientificas muito antes que a historia comesasse. E conquanto

o homem moderno ultrapasse os antigos na ciencia fisica, esta mui-

to atras deles em progresso espiritual. Essas ruinas e a tradi^ao falam

de uma antiga filosofia espiritual que transcende o ambito da filo-

sofia conhecida e praticada, hoje em dia, pela maioria das pessoas na

Terra.

Atraves dos seculos, a ciencia substituiu as suposicoes por fatos

observados e, em resultado de geracoes de progresso, o homem apren-

deu a proteger-se de milhares de perigos que lhe amea^am a sobrevi-

vencia fisica.

Em virtude da pesquisa orientada para o flsico, as pessoas tern

sido prejudicialmente impedidas de fazer uma investigacao sincera

dos fatos espirituais da vida. Dai que uma decadencia espiritual esta

atacando o homem porque as propria s necessidades de sua alma hu-

mana exigem um conhecimento que ele nao vem desenvolvendo.

Para obter esse conhecimento, o homem deveria usar os mesmos
m^todos rigorosos dos cientistas fisicos. As nocoes nebulosas e a supo-

sicao incerta precisam ser substituidas por uma estrutura de 16gica

estrita. Assim o homem sera capaz de descobrir meios eficazes de pro-

teger-se quando amea^ado em qualquer piano — fisico, emocional,

mental ou espiritual.

A construcao de uma ciencia espiritual dessa natureza exige o

emprego de sentidos psiquicos. Porque os sentidos psfquicos, ou sen-

tidos astrais, dao, as vezes, informa90es falsas, sua exatidao deve ser

verificada pelos sentidos fisicos. Era essa a maneira com que os Anti-

gos Ma9ons assinalavam todos os descobrimentos importantes para o

desenvolvimento e as necessidades da alma. Geracao ap6s geracao,

eles se especializaram em duas coisas: a astrologia e a aquisicao de in-

forma9oes sobre a alma do homem. Desenvolveram os sentidos psi-

quicos em grau elevado e conservaram, laboriosos, registros de suas

experiencias durante uns 1.500 anos. Esse registro, que recebeu o no-

me de Serie Anu-Enlil da Cald6ia, pode ser encontrado no Museu Bri-

tanico de Historia Natural.

Para eles, a astrologia nao era tao-s6 um meio de ler o carater

ou predizer acontecimentos, mas tambem a ciencia da alma e a chave

de todas as possibilidades . Cada uma das suas descobertas era , mar-

cada com um simbolo apropriado, e sua interpretacao esoterica se

gravava pictoricamente numa tabuinha separada. Os egipcios chama-
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am a essas tabuinhas a Estrada Real da Vida. O seu simbolismo assi-

nalfl as Cartas do Taro Egipcio.

Tudo, desde urn simples pensamento ate a evolucao de urn Sis-

tema Solar, opera rigorosamente segundo uma lei numerica. Assim

a astro logia como o taro se conformam com principios matematicos,

como sera explicado mais tarde. A Piramide de Gize, constrm'da pelos

antigos magos com o intuito de perpetuar a sabedoria antiga, ainda

hoje est a" de pe. £ uma prova monumental das relacoes existentes entre

a Terra, o universo e a alma do homem.

A proporcao que passa o tempo, os descobrimentos modernos

relativos a Grande Piramide reafirmam a antiga lei oculta. A Pirami-

de olha para leste e esta assentada precisamente no centro do Hemis-

rio Norte, o que da a entender que, at6 naquela data, os constru-

tores tinham ciencia da forma da Terra achatada nos p61os. Suas men-

suracoes fisicas tern sido o tema de muitos livros e artigos que os cor-

relacionam com a profecia e as concepcoes simbolicas. A proporcao

que a humanidade evolucionar, um numero ainda maior dos miste-

rios da Piramide sera revelado e comprovado.

Poder-se-iam apresentar muitos exemplos para mostrar o conhe-

cimento do taro desde os tempos mais remotos. Mas como o assunto

foi versado eficazmente em estudos cabali'sticos, a sua repeticao aqui

e desnecessaria. Uma referenda ligeira a esses varios livros logo revela

que os escritos ulteriores de povos primitivos passaram a mostrar uma

familiarizacao cada vez menor com o taro a medida que o tempo se

foi desenrolando.

Os profetas Ezequiel e Daniel revelam algum conhecimento dele

e, sem duvida, quern quer que tenha escrito o Avocalipse tomou por

base o tarn .^ Cada um dos seus 22 capitulos lida com os 22 Arcanos

Maiores do Taro aplicados a profecia. E muito para duvidar que um
conhecimento completo de qualquer livro sagrado, inclusive a Biblia,

possa ser plenamente logrado por alguem que nada conheca do taro

que permita a interpretacao dos chamados misterios da cabala. No en-

tanto, para manipular o taro, que e a Chave de Prata, faz-se mister

a Chave de Ouro da Astrologia.

De tempos a tempos, os arqueologos descobrem remanescentes

das duas chaves por todas as partes do mundo. Em 1964, por exem-

plo, a maior escavacao do seu genero na historia recente e um dos mais

importantes descobrimentos arqueologicos do sSculo XX ocorreu no

Egito. A famosa "Avenida das Esfinges", descrita na historia egipcia

como ligacao entre os templos de Luxor e de Carnaque, estava sendo

descoberta pela remocao de tres mil anos de destrocos e p6.

Calculam os egiptologos que a estrada de pedra de 20 pes (6 me-

tros) de largura, com duas mUhas (3,20 quilometros) de extensao, €
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orlada de 1.400 esfinges, 700 de cada lado, separadas uma da outra

por uma distancia de 15 pes (4,5 metros). As esfinges, que medem
10 pes (3 metros) de comprimento e 4 pes (1,20 metro) de altura,

foram construfdas por muitos farads entre 1200 a.C. e 378 a.C. Ins-

cric<5es e hieroglifos adornam cada base de pedra de 5 p£s (1,5 me-

tro) de altura.

Sustenta a tradicao herm^tica que um registro ainda nao desco-

berto das duas chaves — a astrologia e o taro — se encontra no inte-

rior da Grande Piramide. Refere-se ela a um tunel que conduz, por
baixo das patas da Esfinge, a um templo de iniciacao egipcio. Nesse

templo, ao longo das paredes, veem-se as tabuinhas supramencionadas

nas quais estap inscritas as cartas do taro que pintarn a histdria da ini-

ciacao da alma a proporcab que ela percorre o Ciclo da Necessidade.

Hi 108 tabuinhas; 78 sao o que conhecemos como o taro exote-

rico e 30 sao o taro esoterico. T. H. Burgoyne, iniciado da Fraterni-

dade da Luz, em seu Light of Egypt (Luz do Egito), descreve as ima-

gens esotericas sob o titulo de "As Tabuinhas de Aeth". Que nos cons-

te, por6m, essas tabuinhas nunca foram produzidas no campo fisico.

O falecido C. C. Zain, moderno iniciado da Fraternidade da Luz

e fundador da Igreja da Luz, apresentou o baralho exot6rico das car-

tas do tard em seu livro The Sacred Tarot (O Taro Sagrado), que veio

a ser obra de consulta mais abrangente sobre o assunto ate* hoje. O seu

Sistema HermStico da Cabala e* o fundamento deste volume.

Gramas a bondosa autorizacao da Igreja da Luz de Los Angeles,

apresentamos aqui a ilustracafo das Cartas do Taro Egfpcio, cuidadosa-

mente desenhadas, corretas em todas as minucias, a partir de uma des-

crigao das figuras encontradas nas paredes da Camara de Iniciacao

egfpcia e copiadas dos originais preservados nos pianos interiores.

Escreve Zain: "As imagens do Taro egipcio . . . ensinam de ma-

neira ainda mais pormenorizada as mesmas id6ias espirituais ensina-

das pelas constelacoes. Tanto as constela96es no ceu ... quanto as

imagens do Taro, que exornam as paredes da antiga Camara de Ini-

cia5ao egfpcia, se utilizam de uma escrita pictografica simbohca pri-

mitiva a fim de transmitir as coisas mais importantes que os sabios

antigos descobriram a respeito da alma humana. O Taro egipcio, por

conseguinte, retrata as concepcoes espirituais dos iniciados egfpcios,

derivadas de um passado ainda mais remoto (da Atlantida e de Mu).

Existe, porem, uma simpatia peculiar entre os pensamentos do homem
e as acoes para as quais ele nao encontra motivo racional. Ou seja, a mes-

ma simpatia existente entre os acontecimentos na Terra e as posic6es dos

planetas no c£u, tambem manifestos atraves da mente inconsciente.

"Se analisarmos nossos sonhos, constataremos que o simbolis-

mo e a linguagem comum da mente inconsciente. E o emprego bem-
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sucedido das cartas do taro como instrumento de adivinhacao depen-

de da sua resposta favoravel a fatores invisi'veis da inteligencia. Desse

modo seria de fato estranho se elas respondessem apenas na consul-

ta transit6ria, e nao tambSm em seu simbolismo, as mentes dos que

as manuseiam."

Mas alguns fragmentos chegaram, filtrados, ao publico de ma-

neira vaga e desconexa. Os profanos e ignorantes da lei oculta arre-

meteram a esses fragmentos e usaram-nos para o seu pr6prio lucro

pessoal com o fim de escravizar terceiros. O que eles tornaram publi-

co distorceu o verdadeiro significado do simbolismo antigo. Essa ten-

dencia exerceu igualmente assinalada influencia sobre as variaveis apre-

sentacdes das cartas, que entSo se mostraram ineficazes para ajudar

o neofito a tomar-se adepto, porque as influencia s vibraforias basi-

cas eram falsas.

Quando pessoas com uma concepcao diferente de vida manusea-

vam as cartas, modificavam-lhes naturalmente as imagens para retra-

tar suas prdprias conviccoes fortes e pintar o ambiente em que viviam

na ocasiao. O seu enfoque era puramente materialista.

Uma analogia irrefutavel se ve no Cavaleiro de Espadas no princi-

pio da era crista. Mostra um cruzado, envolto numa armadura, trans-

pondo, afoito, a fronteira que o separa do dominio de outro na conhe-

cida tentativa de espalhar a iluminagao pela espada. O quadro sugere

incontinenti a conquista de vastos imperios e a disseminagao vigorosa

dos credos cristaos entre os pagaos ignorantes e, por esse modo, ven-

cidos.

Pe maneira semelhante muitos baralhos vieram a existir, cada

um deles inconscientemente modificado pela filosofia de vida do grupo

que o utilizava. Ate as cartas comuns de jogar, que hoje conhecemos,

derivam do antigo taro e variam largamente em virtude dos seculos

de uso como instrumentos de jogo.

Em razao das caracteristicas inerentes, as cartas inglesas, alemas,

italianas, francesas e ciganas diferem umas das outras. Entretanto, pelo

fato de cada uma delas ter sido alterada para ajustar-se as suas conviccoes

mais profundas, cada grupo as emprega para tirar a sorte merc6 da

resposta congenial entre as cartas e suas mentes subconscientes.

£ comum os historiadores das ciencias ocultas situarem o regis-

tro mais antigo do taro no seculo XIV. A tradicao herm^tica, todavia ,

sustenta que ele tern por volta de 35 mil anos de idade. Os baralhos

que evoiveram nos seculos precedentes nao se achavam ligados as

associafoes autenticas com a lei universal investigada pelos magos anti-

gos. Havia boas razoes para essa discrepancia.

Quando o clero dogm^tico tomou conta da situa?ao, o conhe-

cimento entrou na clandestinidade. O homem nao chegara ainda a um
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ravel em que pudesse compreender a significant) espiritual por tras

do simbolismo, nem aprendera a controlar as forcas que o eercam.

tanto no piano fisico quanto no astral. Lidar com energias ocultas

e perigoso, a nao ser que a pessoa saiba o que estd fazendo.

Os guardas desse conhecimento espiritual viram-se obrigados a

manter a informa^ao dentro dos limites de fraternidades secretas, cu-

jos membros eram submetidos a um adestramento espiritual rigoroso

antes que as verdades lhes fossem reveladas. Dessarte, os misterios

s6 eram comunicados aos candidates depois de haverem estes supe-

rado provacoes e trabalhos para demonstrar o seu merecimento.

Nesta era de Aquario os astronautas sondam o espaco exterior

e os aquanautas exploram as profundezas oceanicas. O homem atin-

giu, em sua evolucao, elevado m'vel fisico, e tern acesso as mais amplas

facilidades educacionais. Esta e uma era fantastica para o homem in-

vestigar tudo a respeito de si mesmo e do universe

Tome as cartas do taro. Insistimos em que voce utilize a esplen-

dida oportunidade de investigacao que a sua leitura propicia. Do pon-

to de vista do desenvolvimento pessoal, voce pode empregar as cartas

para acelerar o pr6prio progresso ou o de algu^m para quern voce as

deita.

Com um mi'nimo de estudo, pratica e investigacao pessoal, voce

verificara, sem nenhuma sombra de duvida, que a aplicacao da leitura

do taro podera trazer-lhe eleva9ao de espirito, um modo de vida novo

e melhor, ou o que mais deseja o seu coracao.
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FUN^OES DO TARO

O Taro Sagrado nasceu da necessidade de registrar idelas no sim-

bolismo universal. E essas ideias registradas, abracadas pelo taro, po-

dem ser aplicadas de quatro maneiras diferentes como

1

.

Ciencia da Vibracao

2. Ciencia Espiritual

3. Sistema de Adivinhacao pelas Cartas

4. Sistema de Adivinhacao pelos Numeros

Para compreender a aplicacao do taro, e importante manter as

quatro funcoes separadas de modo que uma nao se confunda com

a outra. Cada funcao e, por si mesma, um sistema definido e distinto,

que se mantem separado dos outros tres.

Dois desses sistemas - a Ciencia da Vibracao e a Ciencia Espiri-

tual - sao positivos e, portanto, de natureza cientifica. Merce da sua

natureza eletrica, masculina, os citados sistemas se baseiam nos prin-

cipios esotericos da vida. Os numeros fornecem a chave da Ciencia

da Vibragao; e a Ciencia Espiritual forma a base de uma filosofia de

vida completa.

Negativos, os outros dois sistemas sao, portanto, de natureza

divinatoria. Sao um sistema de Adivinhacao pelas Cartas e um siste-

ma de Adivinhacao pelos Numeros. Por causa da sua natureza magne-

tica, feminina, esses sistemas se baseiam nos principios exotericos da

vida.
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As quatro fringes correspondem ao Jod-He-Vau-He, o quater-

nario magico representando uma formula que se verificou ser de valia

na solucao de todos os problemas.

Quaternario Magico

Signo Triplicidade Fungao do Taro

Jod Leao Fogo Ciencia da Vibrato

He Escorpiao Agua Adivinha9ao pelas Cartas

Vau Touro Terra Adivinhacao pelos Numeros

He Aquario Ar Ciencia Espiritual

Este livro focaliza a ateneao no primeiro He da tabela acima,

que e a Adivinhacao pelas Cartas, vale dizer, a leitura da sequencia das

cartas do taro. Posto que sejam mencionadas ou implicadas, as outras

tres funcoes nao sao exploradas aqui de modo completo. Nao obstan-

te, a informacao obtida gracas ao estudo das correspondencias neste

livro traduz-se com facilidade em termos aplicaveis, que ajudarao no

estudo das outras tres funcoes.

A razao principal da escolha da Adivinhacao pelas Cartas como
tenia deste livro foi a sua necessidade insistente. Muitas autoridades,

no discorrer dos anos, expuseram e exploraram de modo cabal as tres

outras funcoes. Mas nao nos consta que a demonstracao e a leitura de

varios tipos de distribuieao tenham sido, algum dia, adequadamente

analisados.

Escolhemos as Cartas do Taro Egipcio porque elas abrangem um
numero maior de fatores simbolicos do que os que se encontram em
qualquer outro baralho, e esses sfmbolos se alicercam em correspon-

dencias numericas e astrologicas corretas. Isto, por si mesmo, coloca

as cartas fora do reino da simples leitura da sorte e as ajusta aos prin-

cipios universais.

O taro mantem com a astrologia a mesma relacao que a Lua man-

tem com o Sol. O Sol nos traz a luz do dia; e a astrologia traz a luz

radiante sobre as verdades mais evidentes da nossa filosofia na vida

de todos os dias. No entanto, os misterios esquivos, que se diriam es-

condidos da vista pela torrente material da vida> estao sepultados bem
no fundo - escuros como a noite, ate que a Lua reflita a luz do Sol.

A Lua toma emprestada ao Sol a sua luz, e o taro tern essa mesma
relacao tomando emprestada significaca'o a astrologia. A luz pode ser

projetada sobre os mais escuros caminhos mentais. Dai que as duas cha-

ves — a astrologia e o taro — nas maos de um eficiente ledor de cartas do

taro descerre os segredos dos aparentes misterios da natureza.
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COMO ATUAM AS CARTAS DO TARO

Poucos dentre os movimentos que executamos resultam de urn

pensamento premeditado. Eles sao dirigidos pela mente inconsciente.

Tome-se o andar, por exemplo. £ verdade que pensamos em andar e

depois andamos. Mas por certo nao focalizamos a ateneao no proces-

so complexo e intrincado de equilibrar a acao de urn musculo com

a do outro. Mais do que isso, o sistema nervoso foi educado para res-

ponder imediatamente as ordens dadas pela mente subconsciente.

Uma vez que a mente subconsciente se familiariza com essa "cau-

sacao da atividade muscular inconsciente", e mais facil para ela co-

municar pensamentos inteligentes dirigindo ac5es musculares do que

impressionar diretamente o cerebro fisico. Por conseguinte, em cir-

cunstancias comuns, o uso da atividade muscular inconsciente e" o m€-

todo mais facil possivel para a comunicacao entre o que esta* no sub-

consciente e o cerebro fisico.

A esfera da percepcao subconsciente e muito maior do que a

dos sentidos fisicos. Tudo o que a pessoa ja experimentou ou conhe-

ceu esta armazenado no subconsciente, que pode tambem estabelecer

contato com quase todas as fontes imaginaveis de informacao alem

das que foram armazenadas pelo indivfduo.

Assim que a mente subconsciente concentra sua aten5ao na ob-

ten5ao de informacoes especificas, os sentidos psfquicos respondem

com alacridade. Em virtude da sua esfera mais vasta de percepcao,

eles sao capazes de adquirir informa96es inacessiveis aos sentidos fi-

sicos. Tais informacoes residem, como uma lembranca, no subcons-

ciente.
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Antes, portanto, de levar a efeito uma consulta as cartas do taro,

e importante formular uma pergunta definida, focalizando a atencab

do subconsciente na obtencab da informacao desejada. A16m disso,

quando as cartas sao embaralhadas, eortadas e tiradas, a concentra-

cao na pergunta aumenta a energia, que o subconsciente pode usar

na coleta de fatos pertinentes.

Alem disso, as cartas do taro tambem agem dirigindo o subcons-

ciente para a aquisicao de tal mformacao. Urn leitor experimentado

sente a presenca de um poder, que nao s6 dirige o modo com que as

cartas devem ser lidas, mas tamb6m determina o modo com que elas

se dispoem de sorte que disso resulte uma leitura correta. Outras fbr-

cas podem ser postas em acao, mas o fator mais importante que influi

na distribuicao apropriada das cartas numa consulta e" a atividade mus-

cular inconsciente dos bracos e das maos.

A justeza da informacao recebida depende da capacidade do sub-

consciente do leitor de perceber condicoes nao conhecidas da cons-

ciencia objetiva e lev£-la ate" o fim. Para isso faz-se mister a energia

eletromagn^tica. A manipulacao das cartas do taro requer o uso da

percepcao extra-sensorial e do poder psicocinetico.
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CONTEUDO E ARRANJO

A informaeao necessaria ao aprendizado da arte de distribuir

e ler as cartas apresenta-se em quatro partes. A recapitulacao do ma-

terial introdutorio de cada secao 6 essencial.

A 1? PARTE faz uma explanacao pormenorizada de como cui-

dar das cartas e usa-Ias de maneira apropriada. Essa informaeao deve

ser lida completamente, pois a sua aplicacao ajudara a evitar uma lon-

ga e tediosa aprendizagem.

A2? PARTE fornece instrucoes e diagramas de distribuicao di-

versificados e faceis de ler, mostrando o modo com que catorze per-

guntas da vida real, relaeionadas com o passado, o presente e o futu-

ro, podem ser lidas. Em alguns casos, nota-se o resultado do que acon-

teceu quando o conselho do leitor foi acatado e, em outros, a leitura

se projeta no futuro distante.

A 3^ PARTE explica os padrdes simb61icos basicos de cada carta,

faz ligeira mencao do simbolismo universal e contem uma lista de con-

sulta f&cil de frases-chave para cada carta.

A 4^ PARTE e um compendio de regencias astrol6gicas — signos

e planetas - para ajudar a alargar a esfera do sentido que cada carta

simboliza.
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Primeira Parte

AS CARTAS DO TARO
E A MANEIRA DE USA-LAS

A compreensao do princfpio de radiacao e a nossa primeira con-

sideracao no manuseio e na leitura eficazes das cartas do taro. Todas

as coisas e todas as pessoas emitem radiagoes. O magnetismo e as ema-

nates do pensamento das pessoas transmitem qualidades a objetos

inanimados como as cartas do taro.

Se voce quiser obter os melhores resultados, nao permita que

ninguem pegue nas suas cartas de taro a nao ser quando a outra pes-

soa estiver emtfaralhando e cortando antes de uma leitura. Quanto

mais voce, voce mesmo, manipular as cartas, tanto mais satisfatorios

serao os resultados. Essa manipulacao impregna as cartas do seu pr6-

prio magnetismo pessoal, estabelecendo uma reiacao entre elas e o

seu subconsciente — associacao que se tornara^ cada vez mais forte a

medida que voce continuar a usa-las.

O reconhecimento dessa reiacao permite que se veja por que car-

tas novas nfo sao tao sensiveis quanto um baralho usado durante Ion-

go periodo de tempo por um leitor. Voce, como um novo leitor, deve

estar inteirado do fato, pois, nesse caso, nao se sentira" desanimado

nas primeiras tentativas de ler as cartas.

Cuidado com as Cartas

E indispensavel que voce tenha um cuidado especial com as car-

tas, a fim de protege-las contra vibracoes nao desejadas. Nunca as deixe

jogadas pela casa. E nunca as coloque perto de coisas usadas frequen-
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temente por outras pessoas. Se o fizer, estara convidando uma rnis-

tura de vibra?6es que tenderao a confundir-lhe a leitura. Conserve-as

em algum lugar afastado de vibrates discordantes. Conv6m que esse

lugar fique perto de suas pr6prias coisas, que tern em si as suas vibra-

to es pessoais.

Por causa da absor^ao sutil de \dbra50es, suas cartas devem ser

guardadas numa caixa de madeira suficientemente grande para center

dois baralhos de cartas. Em geral, usa-se um baralho para o esclare-

cimento espiritual e o outro para as questoes materials. Uma caixa

branca de pinho serve espiendidamente. Quando as cartas sao guar-

dadas numa caixa como essa, suas vibragoes conservam-se fechadas

dentro deia. A16m disso, em virtude da elevada nao-condutibilidade

da madeira, elas serao protegidas contra vibrates indesejadas.

Antes de colocar as cartas na caixa, embrulhe-as num peda90

colorido de seda, correspondente ao melhor signo ou ao nxelhor pla-

neta do seu horoscopo. Se nao souber qual e o melhor signo ou o me-

lhor planeta, escolha uma cor que o estimule harmoniosamente.

Correspondincias entre os signos e a cor do tard

Aries . . *

Touro . . .

Gemeos .

Cancer , -

LeSo . . .

Virgem . - -

Sol

Lua . .

.

Mercurio

Venus ,

,

Marte i ,

vermelhoclaro

amarelo-escuro

violeta-claro

verde

laranja

violeta-escuro

Libra

EscorpiSo . ,

Sagitario
s

. .

Capric6rnio ,

Aquaxio , \ .

Peixes

amarelo-claro

vermelho-escuro

ptirpura-claro

azul-escuro

azui-elaro

purpura-escuro

Correspondencias entre os planetas e a cor do tard

verde

violeta

arnarelo

vermelho

Jupiter ,

Satumo

Urano . .

Netuno -

Plutao .

purpura

azul

branco ofuscante

iridescencia

ultravioleta

O uso da sua melhor cor Ihe ensejara a oportunidade de estimular

o centro mais harmonioso no interior da sua mente, aumentando, assim,

o prazer e a eficacia que voce obtera com o manuseio das cartas.

Onde Ler as Cartas

A nossa considerasao seguinte e onde tirar as cartas. Qualquer super-

ficie plana, como uma mesa, servird. Se for possivel, o melhor 6 ter uma

mesa especial ou um quadro de tard construido de pinho branco macio.
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A superficie ha de ser bastante grande para acomodar a maior

distribui?ao . Nao deve ser envernizada nem pintada para poder im-

pregnar-se das vibra^oes do leitor. Se voce usar essa superficie exclu-

sivamente para as leituras do taro, vibrates estranhas de pensamentos

nao interferirao na leitura. Tudo isso assegurara as condi96es ideais

para a manifestacao de inteligencias do piano interior.

ambiente da leitura tem uma importancia igual a do quadro

do taro. Quando o leitor se ve obrigado a trabalhar num lugar que

foi palco de uma briga violenta, por exemplo, as vibracoes discordan-

tes impSem uma condi^ao estatica ao tipo especial de relacao psfqui-

ca requerida. As vibrates inferiores, resultantes de uma briga, atraem

entidades inferiores, que interferem nas mentes inconscientes, nao

so do leitor mas tambem do cliente.

Para atalhar essa condi9ao estatica, tanto o leitor quanto o

cliente deverao dirigir vigorosamente os pensamentos e sentimen-

tos para um m'vel mais alto. Entretanto, e dificil manter esse nivel

num ambiente animalistico, e a energia usada nisso seria melhor

aproveitada na propria leitura. E verdade que, depois de se tornar pro-

ficiente na arte de ler as cartas do taro, a pessoa a isso obrigada efe-

tuar£ a leitura praticamente em qualquer ambiente. Mesmo assim,

as condicoes ideais preponderam num lugar em que existam vibra-

50es pacffleas.

Acrescente-se a isso que nem antes nem durante a leitura,

nao se deve conversar sobre coisas banais. Nao se permitira" que a

atencao se desvie para coisa alguma que na"o seja o assunto que esti

sendo tratado. Nessa vibracao concentrada, a lei da afinidade tra-

balha sem empecilhos, ajudando o leitor e o cliente a manterem uma

atracao mental definida. Firmemente estabelecida a atra9ao men-

tal, as cartas serao tiradas de maneira a dar uma resposta definida a.

pergunta.

O consultante, ou pessoa que faz a pergunta, deve sentar-se de-

fronte do leitor. Se se utilizar uma prancha de taro, esta podera repou-

sar sobre os joelhos dos dois ou sobre uma mesa. E porque as corren-

tes magneticas naturais da Terra fluem do norte para o sul, o leitor

devera estar olhando para o norte e o consultante para o sul. O fato

de tomar essas posicoes faculta aos dois a construcao de uma relacao

de positive para negative.

Ainda que o consultante esteja ausente sera* possfvel ler as

cartas por ele. Voce mesmo as embaralha e faz a leitura. Nesse ca-

so, ou se estiver lendo as cartas para si mesmo, coloque-se olhan-

do para o leste — a fonte da luz. Em qualquer caso, tomadas as po-

sigoes apropriadas, ponha o baralho sobre uma superficie diante do

leitor.
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Preparacao para a Leitura

Antes de to car as cartas, o leitor deve ineutir no espirito do con-

sulente a necessidade de uma atitude seria — brincadeiras, gracejos

e conversas banais diminuem a vibrato e afetam a consulta. Todos

os desejos e pensamentos que nao digam respeito a pergunta serao

afastados de ambas as mentes.

Em seguida, discute-se com exatida"o a informacao desejada. Isso,

geralmente, tern de ser esclarecido porque, muitas vezes, as pergun-

tas sao formuladas de forma incorreta. O leitor estimulara' o cliente

a falar sobre o seu problema. Depois, revelar-se-a uma visao de segun-

do piano das circunstancias passadas que redundaram no problema

presente. O conhecimento de alguma coisa do condicionamento do

cliente ajudara" o leitor a escolher a expressao-chave apropriada a cada

carta.

Escolha da Combinacao

Enquanto o leitor presta atencao a histdria do segundo piano,

sentir-se-a movido a escolher o tipo de arranjo que melhor responda

a pergunta do cliente. As perguntas formuladas pertencem a tres am-

plas categorias: (1) perguntas pessoais, (2) perguntas mundanas de

interesse publico e (3) perguntas espirituais. Por via de regra, a maio-

ria das perguntas pode ser respondida empregando-se qualquer tipo

de disposicao de cartas. Sem embargo disso, certos assuntos costumam

prestar-se melhor a sequencias especfficas.

Por exemplo, se a simples consulta do tipo Sim ou Nao respon-

der a pergunta, escolha-a. Entretanto, um problema complexo exige

uma consulta mais abrangente, como a Consulta a Vida ou a de 36

Cartas. Quando estao envolvidos periodos de tempo que se estendem

longamente pelo futuro, pode usar-se a Consulta a Piramide ou a Con-

sulta Solar. : .

Amostras de perguntas e consultas escolhidas

Perguntas Consultas sugeridas

1 . Perguntas pessoais:

Fulano (a) me araa? Consulta do tipo Sim ou Nao

Consulta ao Sete Magico

Que medidas devo tomar para Consulta ao Sefiro

melhorar meu neg6cio?



Eu gostaria de poder aumentar

meu poder de compra.

Que posso fazer para ajudar a

transformar num sucesso o future

de meu filho?

2. Perguntas de interesse publico:

Fulano de Tal sera eleito Presi-

dente dos Estados Unidos?

A lei que elimina o imposto sera

votada pelo Congresso?

Os sequestradores serSb apanhados?

3. Perguntas e spirituals:

Que posso fazer para melhorar o

meu carater?

Qual e a minha missa'o c6smica?

Estou mentalmente preparado

para uma viagem astral?

Consulta a Cabala

Consulta ao Desejo

Consulta ao Sete Mtfgico

Consulta ao Hor6scopo

Consulta as 36 Cartas

Consulta Solar

Consulta a Piramide

Consulta do Tipo Sim ou Nao

Consulta do tipo Sim ou Nao

Consulta ao Sete Magico

Consulta a Cruz Magica

Consulta do tipo Sim ou Nao

Consulta ao Desejo

Consulta ao Sete Magico

Consulta a Cruz Magica

Consulta aos Tr6s Setes

Consulta a Vida

Consulta a Cabala

Consulta a Cruz Magica

Instrucao do Subconsciente

Neste ponto parece aconselhavel inculcar no leitor das cartas

do taro a importancia de treinar a mente subconsciente. Plastico, o

subconsciente se inclina a cada novo pensamento ou ideia que lhe e

apresentado. Portanto, para focaliza-lo faz-se mister controle. E, as-

sim sendo, cumpre impressionar o subconsciente com o que ele deve

esperar. E se forem emitidas ordens com firmeza, apoiadas pela forca

de vontade, disso resultara a relaeao requerida.

Uma abordagem sistematica permite ao subconsciente conhe-

cer o que dele se espera. Essa abordagem se baseia na clara definicao

da pergunta, na escolha de uma distribuicao apropriada e no emba-

ralhamento e corte das cartas todas-as vezes da mesma maneira.

Tais providencias ajudam a mente e-qualquer inteligencia psf-

quica porventura presente a saber exatamente como as cartas serao

manuseadas. Por intermedio da atividade intramuscular, a mente e

essas inteligencias sao alertadas para fazerem o arranjo apropriado

das cartas de modo que proporcionem uma leitura mais exata. E pre-

ciso lembrar que o subconsciente nunca pergunta por que, limita-se

a obedecer a ordens.
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Porque o subconsciente e bombardeado, a todo o momento, com

uma estimulacao multipla, fisica e mental > a atencao espontanea e

a reflexao fantasiosa desfazem on alteram, com extrema facilidade,

os padroes do pensamento. Dai que a mente precise ser exercitada

na arte do pensamento dirigido e da emocao induzida. Cumpre que

isso se fa9a a fim de que a mente nao sintonize material irrelevante.

Embaralhamento e Corte

Para controlar a direcao do pensamento e a atividade intramus-

cular resultante, tanto leitor quanto o consulente devem concen-

trar-se na pergunta, atentos a ideia de que a verdade sera revelada inde-

pendentemente do resultado almejado pelo consultante. Em seguida,

o leitor estende-lhe as cartas, pedindo-lhe que as embaralhe e corte

tres vezes.

As cartas sao embaralhadas uma vez e, a seguir, cortadas em tres

macos, que se juntam num so. Leva-se a efeito esse procedimento por

tres vezes. Depois de embaralhar e cortar, o consulente estende as car-

tas ao leitor e nao torna a toca-las.

A decisao sobre o modo com que se embaralham as cartas de-

pende da preferencia pessoal, uma vez que o metodo empregado tern

escassa importancia. A manipulacao de um grande baralho de seten-

ta e oito cartas requer nao pequena destreza. Por esse motivo, para

muita gente, o embaralhamento executado com a palma da mao vi-

rada para baixo e mais confortavel do que o embaralhamento rapi-

do, combinando e flectindo as duas metades do baralho. E para faci-

litar ainda mais o embaralhamento, as cartas podem ser viradas no

sentido do comprimento e embaralhadas com a palma das maos vira-

da para baixo.

Seja, porem, qual for o tipo de embaralhamento escolhido, 6

aconselhavel ater-se a pessoa ao mais facil. Desse jeito, a mecanica do

embaralhamento nao serd motivo de distracao, e permitira a aten9ao

concentrar-se na pergunta.

Algumas cartas podem invert er-se no processo de embaralhar ou

cortar. Isso pode ser feito ao sabor da intuicao ou segundo um mo-

delo preestabelecido.

Como Deitar as Cartas

A mao direita e positiva como Sol e a esquerda e negativa co>

mo a Lua. Assim sendo, para cristalizar o fluxo magnetico da corren
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te positiva para a negativa, as cartas sao esparramadas da direita para

a esquerda, a menos que se usem modelos especificos. Nesse caso, dei-

tam-se as cartas na seqiiencia em que sao lidas. O leitor as colocara

viradas para baixo, uma de cada vez, no arranjo previamente decidi-

do. Em seguida, pord de lado as nao usadas.

Leitura das Cartas

As cartas sao sempre vistas da posicao do leitor. Isso 6 impor-

tante quando se considera a posicao invertida de uma carta. As car-

tas sao sempre viradas de cima para baixo, uma por vez, e lidas segun-

do o modelo dado nas instrucoes, o que impede a mente de desviar-se

para as outras cartas da disposicao e permite que o pensamento diri-

gido se concentre em cada carta.

Uma carta na posicao correta e ligeiramente mais favoravel do

que a supoe a sua significacao comum, semelhante a um planeta num

horoscope que receba um aspecto ligeiramente harmonioso.

Uma carta na posicao invertida e ligeiramente menos favora-

vel do que o supOe a sua significaca'o comum, semelhante ao pla-

neta num horoscopo que receba um aspecto ligeiramente desarmo-

nico.

Depois que tiver sido virada, cada carta sera considerada um even-

to ou influencia sequente a ultima carta lida. Dessa maneira, mantem-se

uma continuidade do principio ao fim, a medida que a leitura progride^
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de uma carta para outra.

Em varios diagramas encontrados na Segunda Parte, Exemplo

de Leitura s de Cartas do Taro, usam-se Cartas-Chave, que costumam

designar divisoes do tempo, como o passado, o presente ou o futuro.

Se um Arcano Maior cair na estacao de uma Carta-Chave, o periodo

que ele representa estar^ fortemente envolvido no t6pico do arran-

jo da carta.

Finalmente, cumpre nao esquecer que o alcance de uma leitura

e sempre limitado pelas circunstancias presentes e pelo condiciona-

mento passado do consultador.

Com os principio s basicos do cuidado e do uso das cartas firme-

mente estabelecidos em sua mente, voce esta agora preparado para

empreender a fascinante atividade de ler as cartas do taro que distri-

buiu.
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Segunda Parte

EXEMPLO DE LEITURAS DE CARTAS DO TARO

Para os bem versados na linguagem das cartas do taro, esta secao

dispensa explica^oes, Entretanto, para os que sao novos na leitura

do taro, oferecemos uma sugestao. Antes de seguir adiante, leiam pri-

meiro a H Parte, que esclarecera fatores basicos e lhes trara mais sig-

nificado.

A fim de emprestar interesse a demonstra9ao do modo com que

se leem as cartas do taro numa consulta, escolhemos perguntas rela-

cionadas com problemas da vida real em lugar de problemas imagind-

rios. Achamos que a escolha tera" um vasto interesse para o publico

em geral, e que essas perguntas talvez sejam algumas que voce, voce

mesmo, ja formulou em outras ocasioes.

No intuito de sacar o maximo de informa9oes do simbolismo

de cada carta, sugerimos que voce faca as consultas demonstradas uti-

lizando suas proprias cartas. Depois observe-as a propor9ao que acom-

panha a leitura dada. Alem de captar o simbolismo, aprendera depres-

sa a origem de cada expressao-chave. Estara impregnando as cartas

com suas proprias vibra9oes antes de tentar fazer consultas pr6prias.

Isso Ihe diminuira as oportunidades de fazer interpreta9oes fracas e

o ajudara a evitar um sentimento de desanimo.

Esta se9ao inclui catorze leituras. A apresenta9ao do modo de

faze-las e a mesma para todas. Primeiro vem as instru9oes sobre co-

mo realizar a distribuigao propriamente dita, acompanhadas de um
diagrama da sequencia da coloca9ao das cartas. Quando voce come9ar

a fazer suas consultas pessoais, recorrera muitas vezes a essas instru-

9oes.
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Em cada caso, a motivacao se resume numa historia ou circuns-

tancia da vida real, que conduz a pergunta formulada, acompanhada
pela distribuicao real resultante do momento em que as cartas foram

baralhadas, cortadas e dispostas para a pergunta. Os numeros que apa-

recem fora das cartas na distribuicao indicam a sequencia da leitura,

e um I dentro da carta indica que esta se acha invertida.

Com isto e a leitura das cartas que muda Iigeiramente de forma
devido a sua natureza. Todas as palavras grifadas sao tiradas da 3* Par-

te, Frases-Chave. So mudam os modos dos verbos e os pronomes pes-

soais, de vez em quando, para se ajustarem a leitura, mas a frase-chave

continua sendo essencialmente a mesma.

A intuieao do leitor, estimulada pelas chaves simbolicas, merece-

ra fe quando ele estiver fazendo as proprias consultas. As frases-chave

dadas aqui nao passam de orientacoes. Entretanto, nos nos temos limi-

tado a essas frases-chave para mostrar que elas podem ser usadas em
qualquer circunstancia.

1. CONSULTA DO TIPO SIM OU NAO

Se voce quiser uma resposta rapida, positiva ou negativa, a uma
pergunta, esta distribuicao servira ao seu propdsito. Podem ser usa-

das cinco, sete ou nove cartas, conforme a quantidade de pormeno-
res desejados.

Independentemente do numero de cartas usadas, a do meio (Car-

ta-Chave) vale dois pontos e cada uma das outras vale um. Quando a

maioria dos pontos estiverem na posicao correta, a resposta sera po-

sitiva; mas se a maioria estiver de cabeca para baixo, a resposta sera nega-

tiva. Se o numero de pontos estiver dividido igualmente, nao se indi-

ca nenhuma resposta definida.

Existem diversas condi5oes que levam os pontos a cair divididos

por igual entre o positivo e o negativo: falta de concentracao na per-

gunta durante o embaralhamento e o corte; desejo nao suficientemente

forte de conhecer a resposta; desejo de conseguir o que se quer maior

do que o da verdade; ou fatores indecisos associados a questao em
tela.

As vezes, nao se requer mais que uma simples resposta sim ou

nao; entretanto, se se desejarem pormenores, le-se a Carta-Chave co-

mo presenter as cartas colocadas a direita representam condicoes ou
eventos do passado, que conduzem ao presente; e as cartas coloca-

das a esquerda da Carta-Chave indicam o futuro do problema.
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DIAGRAMA DA DISPOSICAO DO TIPO SIM OU NAO

5 4 3 2

•

1

CHAVE

FUTURO PRESENTE
"V

PASSADO

Demonstracao da Consulta do Tipo Sim ou Nao

Um homem solteiro, que morava num apartamento, era cons-

tantemente assediado pela vizinha — uma mulher casada. Ela compa-

recia as suas reunioes sem ser convidada, trazia-lhe presentes e vinha

pedir-lhe emprestados artigos de casa a todas as horas do dia e da noi-

te. Enquanto o marido trabalhava fora, ela sempre achava pretextos

para convidar o vizinho a ir a sua casa — a fim de assistir a televisao

ou consertar-lhe os aparelhos eletrodomestieos. E aproveitava todas

as oportunidades para falar da indole ciumenta do marido.

Depois de formar um juizo da situacao, o solteirao cortou rela-

coes com ela e passou a evitd-la. Com o tempo, no entanto, a situacao

tornou-se incomoda para ele porque, sendo basicamente cordial, era-lhe

dificil evita-la. Ademais, sentia-se constrangido todas as vezes que via

o marido dela.

Esse constrangimento levou-o a formular a pergunta: "Minha vizi-

nha nao se mudara nos proximos seis meses?"

Baralhadas e deitadas no jeito designado, as cartas formaram o

modelo seguinte.

4
ESPADAS

7

OUROS
1

Q
OUROS

1

CHAVE

4
OUROS

1

1

ESPADAS
1
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Leitura

As cartas numero 1, 2, 3 e 4, invertidas, dao cinco respostas nega-

tivas. A carta numero 5, em posicao correta, e uma resposta posi-

tiva. Por conseguinte, a resposta a pergunta e nao, a vizinha nao se

mudara nos proximos seis meses.

Passado

O celibatario tinha (1) dificuldade de ajustamento em razao das

diferencas de personalidades e, embora recebesse um (2) presente de

uma amiga, havia uma excessiva violacao da sua intimidade.

Presente

O celibatario e representado pela (3) Rainha de Ouros (inverti-

da), que indica um homem com temperamento de Libra.

Futuro

(4) A energia mental dirigida resolve um problema, pois o celi-

batario nao permite que a vizinha o perturbe. E ele pode (5) veneer

atraves de maior troca de ideias.

O consulente (celibatario) foi aconselhado a resolver o proble-

ma utilizando a mente em lugar das emocoes. Persuadiram-no a esta-

belecer um relacionamento de natureza impessoal com a vizinha.

Como ela nao ia mudar-se, ele fez um esforco construtivo para

atenuar o seu constrangimento. Mais de um ano depois, a vizinha nao

se havia mudado e o celibatario se ajustara a situacao.

2. CONSULTA A PIRAMIDE

Essa consulta versatil pode ser usada para; (1) responder a uma

pergunta, (2) solucionar um problema ou (3) mostrar a tendencia geral

dos acontecimentos que se pode esperar na vida de uma pessoa.

Embaralhe e corte as cartas da maneira habitual A seguir, deite

21 cartas viradas para baixo, deitando-as da direita para a esquerda

at6 alcancar o topo da piramide, como indica o diagrama.

Para entender a seqiiencia da leitura, observe que cada Carta-Cha-

ve e tambem considerada a primeira carta de um grupo de cinco. As

quatro cartas a direita da Carta-Chave representam eventos passados

que conduzem ao tempo representado pela Carta-Chave. Esta e sem-
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::e importante mas, se urn Arcano Maior aparecer na sua estacao, o

periodo de tempo que ele representa assumira ainda maior impor-

tancia.

Nesta sequencia existem cinco Cartas-Ghave:

Chave 1 Presente

Chave 2 Futuro Imediato

Chave 3 Giro Seguinte de Acontecimentos

Chave 4 Futuro Distante

Chave 5 Fim da Historia

Demonstragao da Consulta & Piramide

Uma viuva de meia-idade, que morava perto do mar, padecia de

bronquite cronica. Suas reacoes discordantes diante das pessoas au-

mentavam as tensoes emocionais que contribuiam para os acessos de

bronquite.

Quando o medico a aconselhou a fugir da cerracao, ela conseguiu

vender a casa da praia e comprar uma casa no deserto. Em virtude da

DIAGRAMA DA CONSULTA A PIRAMIDE

5

CHAVE JL

V

4 3 O)

2 5

CHAVE
IV

4 3 4

2 5

CHAVE
III

4 3 2 5

CHAVE
II

6

"4 3 2 5

CHAVE
1

4 3 2 i
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sua falta de forca fisica e porque a casa no deserto se localizava numa

area escassamente povoada, foi-lhe necessario encontrar alguem que

se dispusesse a viver ali com ela. E embora tivesse conseguido con-

tratar uma dama de companhia, ainda estava preocupada. Punha-se

a imaginar se a dama de companhia gostaria o suficiente da vida calma

do deserto para querer ficar ao seu lado.

A profunda preocupacao levou-a a formular a pergunta: "Se-

rei capaz de estabelecer um lar permanente no deserto?" As

cartas foram deitadas na consulta que acompanhava a analise da leitura.

Leitura

Como o resultado desta consulta € conhecido, os eventos sub-

sequentes serao intercalados na leitura das cartas.

Presente

Se contarmos cinco. cartas, a partir da direita, na tiltima fileira,

chegaremos ao Presente, Chave I. Aqui encontramos invertido o Ar-

cano Maior XIV, significando que a consultante nao esta vivendo em

companhia de pessoas harmoniosas, o que mostra o seu desejo de esca-

par de um ambiente infeliz.

A primeira carta, que representa o passado distante, e o Dez de

Paus — o novo substitui o velho. Essa tendencia do passado refletiu-se

na mudanca completa em sua vida apos a morte da amiga que vivia

com ela.

A carta seguinte a esquerda e a Rainha de Espadas invertida, que

representa um homem com temperamento de Virgem. Isso se refere

a um homem que contestou, sem exito, o testamento da amiga morta.

A consulente foi nomeada unica beneficiaria. Enquanto se discutiam

os aspectos legais, ela se sentiu muito indecisa quanto ao modo com

que administraria o dinheiro herdado. Seus colaboradores, quase todos

do sexo feminino, ofereceram-lhe todos os tipos de conselhos e cri-

ticaram-lhe (Virgem) os pianos.

A terceira carta a partir da direita e o Arcano Maior XI inver-

tido - confusao e falta de forca. A proporcao que passou o tempo,

os problemas de saude se agravaram, e as reacoes emocionais discor-

dantes ao conselho nao solicitado levaram-na ao seu humor infeliz.

Ela nao conseguia tomar uma decisao a respeito de coisa alguma e

quase sofreu um esgotamento nervoso.
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CHAVE V

5

XVI

1

7

PAUS
1
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ESPADAS
XVtll 4

COPAS
5

OUROS

CHAVE IV

VIM

I

4

PAUS

CHAVEIII

8

PAUS

8

OUROS COPAS
J

OUROS

CHAVE II

2 IX .5 xrv XX XI Q 10

PAUS J
PAUS j 1 1

ESPADAS PAUS

I

1 CHAVE

1

P

A quarta carta a partir da direita, logo antes do Presente, e o Ar-

cano Maior XX invertido — a passagem de uma antiga situacdo conduz

a uma situagao nova. Ela vendeu a casa da praia e comprou a casa do

deserto. E como as duas casas estavam vinculadas, sua apreensao au-

mentou.

Futuro imediato

Comecando com a Chave I e contando cinco cartas para a frente

chegamos a carta a direita da segunda fileira. Essa Chave II representa

o Futuro Imediato. Aqui encontramos o Valete de Ouros — um homem
de temperamento aquariano.
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Conduzindo a isto ve-se o Cinco de Paus — boa sorte em negocios.

Essa carta indica a ocasiao em que ela recebeu os documentos do vin-

culo. Quando os assinou, sentiu-se aliviada, pois agora lhe parecia que

o seu sonho estava, finalmente, a pique de realizar-se.

Vem depois o Arcano'Maior IX — agoes influenciadas pelo

ambiente. Quando ela recebeu os documentos finais do vinculo, so-

bressaltou-se, porque estes diferiam dos originais. Como estava sen-

do acusada de nao haver pago os impostos dos ultimos dois anos, foi

aconselhar-se com o banco. Este opinou que ela nao assinasse os do-

cumentos.

A carta seguinte e o Dois de Paus — obstdculos resolvidos atraves

da andlise. Ela fez uma viagem especial a cidade do deserto, onde os

documentos haviam sido registrados, e ali foi informada de que a clau-

sula referente ao imposto seria eliminada.

Isso nos conduz de volta a Chave II, o homem de Aqudrio, que

lhe levou os documentos finais do vinculo. De posse de um titulo ha-

bil da propriedade, ela sentiu-se imensamente aliviada.

Giro seguinte de acontecimentos

Comecando com a Chave II e contando cinco cartas para a frente,

chegamos a Chave III, que representa o Giro Seguinte de Aconteci-

mentos. £ o Quatro de Paus — empreendimento bem-sucedido/ E era

o que parecia ser.

Levando a isso esta o As de Copas — viagem ligada a negocios

domesticos. Depois de receber os documentos finais do vinculo, ela

e a companheira mudaram-se para o deserto com os respectivos per-

tences.

A carta seguinte e o Oito de Ouros — associacao compativel. A
companheira estava entusiasmada com a instalacao da nova casa, o que

agradou a consulente, cuja saude nao lhe permitia realizar trabalhos

pesados.

A carta seguinte e o Oito de Paus — confie em seu proprio juizo.

Depois de arrumar os m6veis e por a casa em ordem, a dama de com-

panhia comecou a mostrar-se enfadada e agitada. E a consulente, que

se agradara da companheira, procurou tornar-lhe a vida mais interes-

sante. Salam para jantar varias noites por semana, descobrindo res-

taurantes nas cidades vizinhas.

Isso nos leva a Chave III, o Quatro de Paus. A dama de compa-

nhia, desanuviada, pareceu mais feliz, e tudo dava a impressao de que

a mudanca para o deserto havia sido um empreendimento bem-su-

cedido.
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r ziuto distante

Comeeando com a Chave III e contando cinco cartas para a fren-

:f cliegamos a Chave IV, que representa o Future Distante. £ o Axca-

i: Maior XVIII — agdo energica vence a letargia.

Levando a isto esta o Arcano Maior VIII invertido — desenvolva

^. espirito de troca de ideias. A consultante ficou aborrecida quan-

;: notou que a companheira principiava a agitar-se outra vez. E nova-

— ente se deu ao trabalho de tentar deixa-la mais contente.

A carta seguinte 6 o Cinco de Ouros — uma viagem para reali-

zzcao. Temendo que a companheira nao ficasse com ela, a consulente

.evou-a a ver varios lugares interessantes do deserto. Sendo doente,

essa atividade extra quase lhe exauriu de todo as energias, mas ela esta-

ra decidida a conservar a dama de companhia ao seu lado a todo o

JUStO.

Surge, a seguir, o Quatro de Copas — prazer em atividade de gru-

po. Durante algum tempo, os passeios pelo deserto foram suficientes

rara manter aceso o interesse da dama de companhia. Entretanto,

.2 go que se esgotou a lista limitada de excursoes, ela voltou a ente-

diar-se. Por sugestao da consultante, a dama de companhia convidou

zlgumas amigas a passar uma semana na casa do deserto e, durante

:oda a semana, foi a pessoa mais feliz do mundo.

Isso nos leva de volta a Chave IV, segundo a qual agao energica

vence a letargia. Depois que as amigas se foram, a dama de companhia

emburrou de vez. Mai falava e deixava o servico por fazer. Finalmente,

a consultante persuadiu-se a dar o caso por encerrado. As duas fizeram

as malas e voltaram a praia, indo cada qual para o seu lado.

Fim da historia

Comecando como Arcano Maior XVIII e contando cinco cartas

para a frente chegamos a ultima carta — Chave V, que representa o

Fim da historia. E o Arcano Maior XIII — fim de uma situapdo.

Conduzindo a isso vemos o Dez de Espadas — a agitacao pertur-

ba o equitihrio. Periodo extremamente emocional para a consulen-

te, que viveu num lugarzinho acanhado e restrito enquanto procurava

uma casa nova, e sentiu remorsos porque a casa do deserto nao dera cer-

to. Em resultado disso, foi acometida de outro acesso grave de bronquite.

Ao Dez de Espadas segue-se o Sete de Paus - beneficio atraves

de proflssionais. O seu medico (que lhe tratara da bronquite) pd-la

em contato com um pretendente a casa do deserto, e ela vendeu-a

a vista.
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A carta seguinte e o Arcano Maior XVI invertido - voce colhe o

que semeia. Como sempre fora boa para a dama de companhia, ate

quando a tensao era mais elevada, esta ultima concordou em voltar

para o emprego. A consulente comprou uma casa pegada a que ven-

dera antes de mudar-se para o deserto.

A ultima carta no topo da sequencia 6 a Chave V, que represen-

ta o ftm de uma situacao (Arcano Maior XIII). Ela completara o cir-

culo, compreendendo que nao estava fisicamente em condicoes de

viver no deserto.

3. CONSULTA AO SEFIRO

Para fazer essa consulta, tire primeiro os vinte e dois Arcanos

Maiores e os quatro Ases do baralho. Essas vinte e seis cartas sao as

unicas usadas na Consulta ao Sefiro.

Os Quatro Ases

Os Ases de Ouros, Paus, Copas e Espadas representam os quatro

reinos astrais. Chamam-se-lhes Chaves Astrais porque harmonizam

toda a sequencia e sao, portanto, mais potentes do que qualquer outra

carta nessa disposicab.

Depois de baralhar e cortar os quatro Ases, por tres vezes, da ma-

neira habitual, deitam-se, como ilustramos no diagrama a p. 51. Colo-

ca-se o primeiro As no Reino que tern por marca Asc; o segundo As

no M.C.; o terceiro As no Desc; e o quarto As no N.C.

As quatro estagoes, ou Reinos Astrais, sao comparaveis aos quatro

angulos do horoscopo. Astrologicamente, Asc. quer dizer Ascendente, ou

primeira casa; M.C. quer dizer meio do ceu, oudecima casa; Desc. quer di-

zer Descendente, ou sStima casa; e N.C. quer dizer Nadir, ou quarta casa.

Os Quatro Reinos Astrais

O primeiro Reino Astral, assinalado Asc, relaciona-se com a Vida.

A leitura do Reino se harmoniza com o naipe do As.

As de Ouros — forca, vigor, vitalidade.

As de Paus — favoravel, denota trabalho e responsabilidade.

As de Copas - o amor ao prazer pode esvaziar a vitalidade.

As de Espadas — doenca ou morte.
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O segundo Reino Astral, que leva a marca M.C., refere-se a Honra

e aos Negocios. O naipe do As determina o sentido do Reino.

As de Paus - grande poder.

As de Ouros — favoravel, requer muito esforco.

As de Copas - honra manchada pela busca excessiva do prazer.

As de Espadas - fracasso.

O terceiro Reino Astral, marcado Desc, abrange o Amor ou a

Guerra. O As que cai nesse Reino indica a leitura.

As de Copas — alegria e felicidade.

As de Espadas - disputas.

As de Paus - dificuldades atraves de diferenca na estacao.

As de Ouros - forca abundante.

O quarto Reino Astral, marcado com urn N.C., relaciona-se com as

Coisas ou Resultados Secretos. Como acontece com os outros Reinos,

a interpretacao se baseia no As que vai aqui.

As de Espadas - final favor&vel.

As de Copas - resultados agrada>eis.

As de Ouros - desafortunado.

As de Paus - luta dura, resultados inadequados.

Se a questao pela qual as cartas foram deitadas se relaciona com

a Vida, comece a leitura com o Asc. Se a questao diz respeito ao Amor

ou a Guerra, principle com o Desc. Se ela se refere a Honra ou aos

Negocios, inicie com o M.C. Mas se a questao tern que ver com Coisas

ou Resultados Secretos, encete a leitura com o N.C.

Os Vinte e Dois Arcanos Maiores

Consultando o diagrama, voce notara que existem dez tronos,

designados por algarismos romanos. Cada trono tern duas cartas.

Os vinte e dois Arcanos Maiores sao baralhados, cortados e, em seguida,

dispostos em torno dos dez tronos de I a X - colocando-se uma carta

em cada trono de acordo com a numeracao. Depois o resto das cartas

e colocado de volta, do trono X ao trono I.

As duas cartas que sobram sao postas a direita da sequencia.
;

A

essa estacao da-se o nome de esteio, e so se consulta quando a leitura

se afigura contraditoria. Nesse caso, as duas cartas do esteio revela-

rao por que nao era iminente uma resposta clara.
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Seqiiencia da Leitura

O diagrama mostra o Asc. e o Desc. com tres tronos de duas car-

tas cada urn; e o M.C. e o N.C. com apenas dois tronos de duas cartas

cada um. Os dez tronos sao assinalados com algarismos romanos. Na

leitura do Asc. e do Desc, as duas cartas dos tronos do centro (I ou

VI), indicam os fatores mais importantes. As cartas dos outros qua-

tro tronos (II e X ou V e VII) significam influencias modificadoras.

As quatro cartas nos tronos do M.C. e ou do N.C. sao de importan-

cia igual.

Pergunta: toda pergunta possivel pertence a um dos quatro rei-

nos. Primeiro localize o As, ou chave astral, da pergunta. Vire esse

As de cima para baixo, tomando nota do seu significado. Depois vire

as cartas que pertencem aos seus tronos. As cartas nos tronos das per-

guntas indicarao por que existem as condicSes mostradas pelo As ali

indicado e dao alguns pormenores.

Oposicao: em seguida, vire o As oposto, que retrata a oposicao

a pergunta. As cartas nos seus tronos revelam pormenores dessa opo-

sicao.

Progresso : o reino que se le a seguir e o situado no sentido dos

ponteiros do relogio, a partir do reino que representa a pergunta. Esse

As e as cartas dos seus tronos simbolizam o progresso da questao.

Final: o final da questao e mostrado pelo As oposto ao progres-

so. Esse As e as cartas no seu trono fornecem o significado e os por-

menores do fim da questao.

Tabela da Seqiiencia da Leitura

Assunto Pergunta Oposigao Progresso Final

Corpo ffsico, interesses pessoais, per-

sonalidade Asc. Desc. M.C. N.C.

Casamento, amor, munigos, guerra,

sociedades Desc. Asc. N.C. M.C.

Negdcios, emprego, honra, reputacao M.C. N.C. Desc. Asc.

Coisas ocultas, assuntos psiquicos,

segredos N.C. M.C. Asc. Desc
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DIAGRAMA DA DISPOSigAO DO SEFIRO
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Demonstracao da Consulta ao Sefiro

Muito apaixonado, um casal recem-matrimoniado sentiu o vigo-

roso desejo de lutar pelo bom exito do casamento. Cada membro do

casal trouxera pesados onus financeiros a uniao. Sabendo que os pro-

blemas financeiros sao a causa de maior numero de divorcios do que

qualquer outro fator, estavam arnbos profundamente preocupados.

Mais do que pelas financas, porem, eles tambem se interessavam

por todos os outros departamentos de suas vidas. Alem disso, que-

riam inteirar-se de todos os problemas, que nao podiam antever cons-

cientemente, capazes de ameacar-lhes o casamento. A fim de formar

uma ideia das tendencias futuras, formularam a pergunta: "Que po-

demos fazer para que o nosso casamento seja bem-sucedido?"

As cartas foram embaralhadas e cortadas da maneira usual, e dei-

tadas como se indicava. E formaram o seguinte modelo.
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Leitura

Por ser esta uma pergunta sobre casamento, o Desc. passa a re-

presentar a Pergunta. O Desc. e seus tres tronos de duas cartas cada

um indicam a Oposicao ao bom exito do casamento. O N.C., com seus

dois tronos de duas cartas cada um, representa o progresso do casa-

mento. E o M.C., com os seus dois tronos de duas cartas cada um,
indica a culminacao do Fim da Questao,

casamento

O As de Espadas, caindo no Desc, indica disputas. Por conse-

guinte, podemos presumir que eles yinham tendo consideraveis desin-

teligencias sobre o modo com que os negocios comuns deviam ser tra-

tados.

O trono VI indica os fatores mais importantes. A Carta numero 6

e o Arcano Maior XVII, comumente interpretado como verdade, espe-

ranga ou fe. O fluido que jorra das duas copas representa as forcas

do homem e as da mulher, e a fusao dessas forgas indica uma troca

de energias melhores, que se sustentam uma a outra. Num caso, o flui-

do e despejado no mar, para significar que a alimentacao das emogoes
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e necessaria a conquista da verdade interior. No outro caso, o fluido

e despejado na terra, para mostrar a riecessidade de se cultivar um

rtelecto pensante, positivo, a fim de conquistar a verdade externa.

A estrela de oito pontas representa o equili'brio das energias mascu-

_^a e feminina. Dessarte, o Arcano Maior XVII significa que os re-

:em-casados devem reconhecer a importancia de dirigir apropria-

lamente suas energias. A carta numero 15, o Arcano Maior VI inver-

::io. mostra que a tentagao se apresentara para desvia-Ios do seu

: bjetivo.

As cartas numero 5 e 16, estacionadas no Trono V, retratam algu-

-as influencias modificadoras. A carta numero 5 e o Arcano Maior

XX invertido, comumente lido como despertar ou ressurreigao
.
Assim

sendo, se ele atingir a troca de energias indicada pela carta numero 6,

o jovem casal se erguera das velhas influencias negativas conducen-

:es a disputas, assim como as figuras simbolizadas na carta se erguem

do caixao.

A carta numero 16, que e o Arcano Maior II invertido, indica a

ciencia. Como o dois esta sempre relacionado com o signo de Virgem,

isso quer dizer que a analise lhes fortificara e sustentara o despertar,

pintado pela carta numero 5

.

As cartas no Trono VII revelam outros detalhes. A carta numero
"

e o Arcano Maior XI, que comumente se le como forga, poder espi-

ritual ou fortaleza. A carta aconselha o jovem casal a realizar seus de-

veres sem hesitagao com a finalidade de obstar quaisquer acoes indu-

zidas pela tenta?ao (carta numero 1 5 no Trono VI),

A carta numero 14 e o Arcano Maior XVI invertido, que signi-

fica acidente ou catdstrofe. Como ela modifica os fatores importan-

tes revelados no Trono VI, aconselha-se ao casal que se aferre aos seus

ideais espirituais (carta numero 7) pois, em caso contrario, pode ocor-

rer uma catastrofe conjugal.

A oposi^ao

O As de Copas no Asc. indica que uma missiva de pessoa querida

pode apresentar cerca oposi?ao ao casamento. O Trono I fornece os por-

menores. Vemos aqui que a carta numero 1 e o Arcano Maior XIX

invertido, que aponta para felicidade ou alegria. A carta numero 20

6 o Arcano Maior III invertido, que se le comumente como casamen-

to ou agao. Como ambas as cartas sao invertidas, parece que a missi-

va produzira um impacto profundo sobre o marido ou sobre a espo-

sa, que podem experimentar uma aceleracao das emocoes e tornar-se

mais suscetiveis a tentacao.
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O Trono X contem as cartas 10 e 1 1 . A carta numero 10 e o Arca-

no Maior IX invertido, que aconselha que se enfrente a tentacao com
sabedoria e prudencia. A carta numero 11 e o Arcano Maior XVIII,

e como cai ao lado de O SABIO (XI) indica que, se nao se empregar

sabedoria, disso podera resultar uma grande decepgao.

As cartas no Trono II acrescentam pormenores aos fatores impor-

tantes que dizem respeito a oposicao. A carta numero 2 e o Arcano
Maior XXII invertido, que mostra o grande erro que seria sucumbir

a tentacao, possivelmente conducente ao fracasso do casamento. A
carta numero 19 e o Arcano Maior IV invertido, a indicar que ha uma
vitoria com forga de vontade. A posicao invertida da carta denota que

se fara mister um esforco maior do que o que seria de esperar para

resistir a tentacao.

O progresso

O As de Ouros no M.C. representa uma viagem curta. No Tro-

no VIII, a carta numero 8 e o Arcano Maior VII invertido, que apon-

ta para o sucesso pelo uso da inteligencia. Por conseguinte, a mente
deve conservar-se aberta a fim de manter uma percepcao aguda duran-

te a viagem. A carta numero 13 € o Arcano Maior XII invertido, que
mostra a possibilidade de um sacrificio. A carta numero 9, o Arcano

Maior I, retrata a vontade e a destreza indispensaveis a aplicacao da

inteligencia ao lidar com influencias ambientais. A carta numero 12

e A RODA DA FORTUNA, ou Arcano Maior X, a pressagiar que, inde-

pendentemente do modo com que as acoes sofrem a influencia de

uma viagem, ha mudangas a espera do casamento.

Ofim

O As de Paus no M.C. pode ser lido como andlise de assuntos

pessoais. O Trono III contem a carta numero 3, que e o Arcano Maior

XXI, o qual aponta para sucesso e consecugao. A carta numero 18

e o Arcano Maior XV, destacando o fato de que mais se consegue com
amor do que com odio. Conquanto o Arcano Maior XV seja uma car-

ta desfavoravel, esta cercada de cartas beneficas. Dir-se-a que, se o

jovem casal solucionar a atitude negativa pintada por essa carta, sera

capaz de manter um relacionamento harmonioso.

O Trono TV contem as cartas numero 4 e 17. A carta numero 4

e o Arcano Maior V, em que se le religido ou lei. A carta numero 17 e

o Arcano Maior XIV, em que se le regeneragao. Se esse moco e essa moca
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aprenderem a trocar energias melhores para sustentar urn fluxo harmo-

nioso entre eles, serao capazes de resistir a tentacao que poderia trazer

problemas a suas vidas. Se permanecerem fi6is um ao outro e traba-

Iharem juntos, o seu casamento sera fortalecido e ambos regenerados.

4. CONSULTA AOS TR£S SETES

Essa consulta presta-se com facilidade a leituras curtas referen-

tes a perguntas que abarcam o passado, o presente e o futuro. Emba-

ralhe e corte as cartas da maneira habitual e deite-as de acordo com

a sequencia numenca fornecida pelo diagrama abaixo.

A fileira do fundo representa o Passado, a fileira do meio repre-

senta o Presente, e a fileira de cima representa o Futuro. Em cada fi-

leira a carta do meio, Carta-Chave, e a mais importante. As cartas que

ficam de cada lado das Cartas-Chave sao subservientes a leitura das

proprias Cartas-Chave. Na leitura de cada fileira, a Carta-Chave e as

cartas adjacentes se modificam umas as outras e devem fundir-se.

DIAGRAMA DA CONSULTA AOS TRES SETES
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Demonstracao da Consulta aos Tres Setes

Um homem que possuia e administrava um restaurante nao tinha

capital suficiente para continuar a gerir o negocio. Consequentemente,

era-lhe necessario arranjar um socio. No passado, tivera um socio, mas

a associacao nao dera resultado. Se bem que o socio anterior fosse

agradavel e honesto, o negocio de restaurante nao era o seu forte. Mer-

ce da experiencia passada, o consulente hesitou em arranjar outra pes-

soa para ajuda-lo a financiar o negocio.
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Essas eondigoes motivaram-lhe a pergunta: "Serei bem-sucedido
num negocio em sociedade?"

Depois de embaraihadas e distribuidas, as cartas apareceram na
seguinte combinagao.
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Leitura

Nao se mencionam os nomes das cartas propriamente ditas nes-

ta leitura. Em vez disso, anotam-se as cartas pelo numero da sequencia
em que caem. O numero delas aparece entre parenteses imediatamen-
te antes da expressao-chave. De mais a mais, visto que se conhece o
resultado da pergunta, os eventos reais do passado, do presente e do
futuro estao entretecidos na leitura.

Passado

Merce das dificuldades financeiras do consulente, ocorrera um
(1) aumento forgado da familia. Nao somente ele ganhara um socio,

mas tambem a esposa do s6cio servia a mesa. (2) Verdade, esperanga
e fe descreviam a personalidade do socio. Seus motivos eram bons e,

a principio, registrou-se (3) sucesso no empreendimento. A Carta-Cha-

ve do Passado e o Rei de Cancer, que representa o antigo socio. Ele

era (4) um homem calmo, reservado e amante do lar. Mas o Rei de
Gemeos contiguo indica que havia um lado irrefletido e inconstante
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em sua natureza. Esse s6cio recebeu (6) noticias de uma oportunidade
it negocio, que resultaram numa (7) mudanga de sorte para ele. E
ele retornou a vocacao anterior — cabeleireiro.

Presente

O consulente precisa agarrar-se ao pensamento de (8) uma lenta

e firme escalada rumo ao sucesso. Como a carta seguinte esta invertida,

1 9) as esperangas se realizarao em resultado de muito esforco. Ele e

atormentado por (10) pensamentos negativos de negocio, visto que
I carta esta invertida. De mais disso, aconselham-no a (11) olhar por
zuixo das aparencias superficiais . A Carta-Chave representa o dono
do restaurante (consulente) e retrata um homem que nao consegue
decidir-se pelo caminho que deve tomar. (12) Perdas e lucros finan-

ceiros alternados descrevem-lhe a situacao financeira atual, totalmen-

te impredizivel. (13) Dinheiro adquirido com trabalho duro mostra
que ele precisa trabalhar duro para manter o negocio funcionando,
e era exatamente o que estava fazendo ao formular a pergunta. Mas
porque ele nao podia continuar trabalhando nesse ritmo acelerado

e nao tinha capital de giro suficiente, (14) a sociedade no negocio era

a solucao. E ele viu-se obrigado a arranjar um novo socio.

Futuro

A principio, o novo socio considerou o trabalho (15) um traba-

lho de amor, mas logo se tornou (16) extravagante e passou a consi-

derar o trabalho (17) um evento social. A Carta-Chave, (18) engano
e falsos amigos ou inimigos secretos, significa o novo socio, cuja ati-

tude perturbou o consulente e provocou o estremecimento das rela-

goes, levando a uma (19) agao judicial ou divorcio. O comportamen-
to do socio e o (20) dinheiro que ele gastou com socios causaram uma
(21 ) briga que resultou em inimizade.

A principio, o socio do consulente achou o trabalho e a socie-

dade divertidos e um trabalho de amor. Mas, depois, entrou a pagar

grandes ordenados a alguns empregados para assegurar-lhes a leal-

dade. Revelou-se falso amigo do consulente quando aceitou a ofer-

ta de um trabalho fora da sociedade e continuou a exigir a metade
dos lucros do restaurante. Quando o consulente se recusou a pagar-

lhe a metade, o socio processou-o e obrigou-o a pagar. Depois des-

se incidente, houve muita tensao no restaurante, ate que o contrato

se venceu.
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DIAGRAMA DA CONSULTA AO SETE MAGICO
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5. CONSULTA AO SETE MAGICO

As pontas desta estrela imaginaria de seis pontas formam seis esta-

90 es que representam o Passado, o Presente e o Fuguro da pergunta

formulada. A setima estacao, no centro, representa o resultado.

Embaralhe, corte e distribua as cartas, de acordo com a sequen-

cia numerica do diagrama.

Significagao das Sete Cartas

1. O passado do assunto que causou a situacao atual.

2. O presente, causado pelo passado, como indica a carta 1.

3. O futuro imediato, provocado pelas condicOes combinadas passadas e

presentes.

4. Esta carta mostra o tipo de vibraca'o com que o consulente tern de apren-

der a lidar a fun de controlar a situacao. Tambem representa os que favo-

recem urn resultado beneTico da questao e sao capazes de ajudar com

suas iniciativas e esfo^os.

5. efeito do ambiente circundante sobre a questao.

6. Forgas em oposi§ao.

7. Resultado da pergunta, provocado pela maneira com que individuo

reagiu as influencias simbolizadas pelas seis cartas anteriores.
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Demonstracao da Consults ao Sete Magico

Um 111090, bem-sucedido como costureiro, estava tentando ingres-

no campo mais criativo da alta costura. A fim de chamar a aten-

ao para o seu trabalho, desenhou um vestido para uma 11109a usar

-um baile de fantasia. Os amigos desmancharam-se em louvores a nova
r-acao. O vestido atraiu tanta aten9ao favoravel no baile que muita

seme teve a certeza de que ele abiscoitaria o primeiro premio. Quan-
do viu que nao havja ganho o premio, o desenhista ficou perplexo.

9
COPAS
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4

COPAS
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PAUS

/ '\

XX
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OUROS
1

f \
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IV

1

/ \ 1 1

VII
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A sua perplexidade gerou a pergunta: "Por que o meu vestido

nao ganhou o premio?"

Quando ele consultou um leitor de cartas do taro, as cartas foram
embaralhadas, cortadas e, depois, distribuidas segundo o modelo re-

tratado acima.

Leitura

A primeira carta distribuida significa o passado da hist6ria inves-

tigada e e a causa da situagao atual. Aqui encontramos o Nove de Copas
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invertido, as esperangas serdo realizadas. Isso quer dizer que o con-

sulente obteve alguns sucessos menores desenhando vestidos no pas-

sado. Ele estava tao envolvido emocionalmente (Copas) na criaeao

atual e nos sucessos passados que superestimou sua capacidade.

A segunda carta distribuida representa o presente e e o efeito

das causas passadas ja indicadas. O Arcano Maior VII quer dizer per-

feigdo alcangada por esforgo ativo. Por ser esta uma carta de vitoria

e por nao estar invertida, aponta para a obtencao do exito mais por

um trabalho duro do que por estribar-se na emoeao, como indica a

carta numero 1

.

A terceira carta distribuida denota o passado e o presente unidos

e representa o futuro imediato da historia. A carta numero 3 e o Arca-

no Maior IV invertido, que mostra confianga no desenvolvimento apro-

priado. Isso parece implicar que o consulente deve colocar mais fe no

seu trabalho do que no que as pessoas dizem a respeito dele.

A quarta carta distribuida indica o poder da pessoa de contro-

lar a questao. £ tambem a influencia dos favoraveis ao controle da

questao atraves da iniciativa e dos esforcos. Na carta numero 4, o Qua-

tro de Copas, le-se: grandes alegrias estao a sua espera. E como essa

carta e co-regida por Marte, implica mais que ele deve apelar para uma

acao agressiva com a finalidade de alcangar o sucesso final.

A quinta carta designa a parte que o ambiente desempenha na

historia. Aqui encontramos o Valete de Paus, indicativo de que um

mogo de -disposigdo sagitariana, ou um ambiente sagitariano, podem

ajudar o consulente a alcancar sua meta.

A sexta carta distribuida mostra o ambiente e individuos no fu-

turo opondo-se a questao. Aqui encontramos o Arcano Maior XX inver-

tido, que quer dizer enxote a ociosidade com a agdo. Porque o con-

sulente se tornava facilmente deprimido quando nao progredia depres-

sa, essa carta invertida subentende que.o consulente 6 o seu pior ini-

migo. O Arcano Maior XX tambem aconselha o desenhista a alargar

sua mentalidade, Ele deve entender que a criatividade e alimentada

por amplas e variadas experiencias.

A setima carta distribuida representa o resultado da coisa a cujo

respeito se formulou a pergunta. O Nove de Ouros sugere dinheiro no

futuro - dinheiro ganho atraves de inventiva, ganho subito de for-

tuna, e/ou presente inesperado de um amigo.

Assim que o leitor terminou a consulta, reconheceu que o con-

sulente formulara a pergunta de modo improprio. O que ele tinha de

fato em mente era: "Virei a ser um costureiro de sucesso?" Em outras

palavras, nao lhe interessava um vestido de baile, interessava-lhe uma

visao a distancia da sua carreira. Essa situacao mostra com clareza co-

mo e importante para o leitor o conhecimento exato da informacao
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que esta sendo procurada. A menos de ter o conhecimento pre-

cise* da pergunta, o leitor nao podera fazer uraa leitura minuciosa.

O resultado dessa consulta conheceu-se alguns meses depois. Lo-

go apos a leitura, a mo ca que usara o vestido no baile a fantasia foi

com ele a uma festa, a que compareceu muita gente influente no ter-

reno dos espetaculos. Em decorrencia disso, o consulente ganhou tres

novos clientes. Esses contatos inspiraram-no a trabalhar com maior

afinco, o que a disposicao das cartas indicara que lhe cumpria fazer.

Por intermedio de um apresentador de programas de televisao, de tem-

peramento sagitariano, dispensou-se muita atencao ao trabalho do con-

sulente, abrindo-lhe a porta do sucesso final.

6. CONSULTA A CABALA

Usa-se a Consulta a Cabala para determinar o resultado de qual-

quer pergunta ou situacao. Mais do que isso, porem, ela fornece as

influencias favoraveis ou desfavoraveis especificas que conduzem ao

resultado.

O baralho inteiro e embaralhado e cortado; em seguida, deitam-se

as dez cartas de cima do maco de acordo com a sequencia indicada

pelo diagrama.

As tres cartas a direita do diagrama formam a Arvore do Bern

e indicam forcas e acontecimentos favoraveis.

As tres cartas a esquerda do diagrama formam a Arvore do Mai e

apontam para forcas e eventos desfavoraveis.

As quatro cartas na linha perpendicular central constituem a Ar-

vore da Vida e representam o resultado.

Significagao das Dez Cartas

1

.

(Plutao) Resultado Espiritual.

2. (Netuno) Sabedoria £ a causa.

3. (Urano) A inteligencia esti por tr^s disso.

4. (Jupiter) A miseric6rdia tern influencia.

5. (Satumo) Desejo de Justica.

6. (Venus) Amor a Beleza, Amor e Vida.

7. (Marte) Desejo de Vit6ria.

8. (Mercurio) Esplendor e Espeticulo.

9. (Lua) Condic5es Dom^sticas.

10. (Sol) Forca Ffsica e Resultado Material.
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DIAGRAMADA CONSULTA A CABALA
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Demonstracao da Consulta a Cabala

Quando um homem foi convidado a dar aulas numa classe de

astrologia, principiou a escolher o material e estudar metodos de apre-

senta-lo.

Ele sabia que, sendo o ponto focal da classe, do modo com

que se conduzisse resultaria seu sucesso ou seu fracasso. For isso,

fez a pergunta: "Como posso melhorar minha personalidade de pro-

fessor?"

Familiarizado com as cartas do taro, ele mesmo fez a Consulta

a" Cabala. As dez cartas que escolheu cai'ram da seguinte maneira.
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Leitura

A Carta numero 1, no topo da Arvore da Vida, representa o Re-

sultado Espiritual. E o Dez de Copas, aconselhando-o a evitar o fogo

cruzado emotional a fim de permitir aos alunos progredirem numa
atmosfera harmoniosa. Se se adotarem as sugestoes construtivas dessa

disposicao, o lado mais elevado de Plutao (Resultado Espiritual) pre-

valecera.

A Carta numero 2, no topo da Arvore do Bern, e o Nove de Co-

pas. As esperangas serao realizadas pela andlise dos pensamentos, sen-

timentos e agoes. Como esta e a estacao da Sabedoria, a carta suben-

tende que ele tern capacidade para atrair o sucesso.

A Carta numero 3, no topo da Arvore do Mai, e o Valete de Ouros

e indica um mogo de temperamento aquariano. Esta na estacao da

Inteligencia. Nesse caso, a inteligencia nao e favoravel a classe. O que
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esta indicado e que o consulente se vera diante de respostas adversas,

de tipo aquariano, de urn jovem aluno. Como a carta se encontra na

Arvore do Mai, esse aluno se interessa mais pelo proprio luero do que

pelo progresso do grupo.

A Carta numero 4, no meio da Arvore do Bern, € o Oito de Co-

pas. A sensibilidade descontrolada do professor convida ao desastre,

se ele tolerar discussoes extravagantes e vagas. Como k'der, cabe-lhe

exigir a fusao do prdtico como ideal.

A Carta numero 5, no meio da Arvore do Mai, e o Sete de Co-

pas - inspirado por uma experiencia psiquica. Como essa carta esta"

na Arvore do Mai, na estacao da Justica, podem ser atrafdas entida-

des discordantes. Ele deve conferir a fonte de autenticidade do piano

interior antes de utilizar ideias psiquicas na classe.

A Carta numero 6, no meio da Arvore da Vida, e o Cavaleiro

de Espadas (H), que se interpreta comumente como pensamentos de

inimizade, disputa e doenga. Tratando-se da estacao de Venus, que

abrange a Vida e o Amor, ele verificara . ser mais vantajoso entreter

apenas pensamentos harmoniosos a respeito da classe e adotar um

descanso e uma dieta apropriada que nao o deixem tornar-se negativo.

A Carta numero 7, ao pe da Arvore do Mai, e o Nove de Espa-

das. Sendo esta a estacao de Marte, ele deve precaver-se contra uma

briga que redunda em inimizade. Para conquistar a Vitoria, tera de

controlar o genio. Elementos antagonicos devem ser tratados com

graca e leveza de toque. Cumpre-lhe evitar a armadilha da propagan-

da e averiguar os fatos.

A Carta numero 8, no pe da Arvore do Bern, e o Oito de Espa-

das, a estacao do Esplendor e do Espetaculo. Um enfoque esclare-

cido, entusidstico, corta as limitacoes. E se ele puser em pratica o seu

recem-achado autocontrole, obstara uma perda de prestigio.

A Carta numero 9, na Arvore da Vida, e o Sete de Espadas, tra-

duzido por ganho final atraves de responsabilidades. Como essa carta

aparece na estacao da Lua, mostra que a classe poderia afetar-lhe as

Condicoes Domesticas. Porque a pesquisa e a preparacao do mate-

rial utilizado nas palestras tira-lhe o tempo que ele poderia empregar

em atividades familiares, ele deve organizar-se de modo que a vida

familiar nao venha a sofrer com isso.

A Carta numero 10, do fundo da Arvore da Vida, a carta final

da consulta, e o Seis de Espadas, que pode ser interpretada como uma

posigao firme evita desorganizagao. O aspecto negativo da Carta de

Espadas pode ser manipulado se se adotar uma atitude confiante, se-

melhante ao Sol.

£ interessante notar que as cartas nesta consulta mostram qua-

tro cartas de Copas e quatro de Espadas. As Copas representam emo-
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coes e as Espadas retratam lutas. A partir disso podemos dizer que o

controle das emocoes e o planejamento da acao para dissipar as du-

vidas e as tendencias negativas conduzirao a um resultado favoravel.

A Consulta & Cabala, em razao da Arvore do Mai, lida com aspec-

:os negativos. O leitor das cartas, portanto, tern a responsabilidade

moral, em relacao ao consulente, de evitar o plantio de sementes nega-

:ivas. O leitor do taro deve dar-lhe uma introvisao verdadeira e com-

pleta do significado das cartas, a fim de que ele possa preparar-se me-

Ihor para enfrentar toda e qualquer situacao adversa.

7. CONSULTA SOLAR

Depois de embaralhar e cortar da maneira usual, as cartas sao

deitadas da direita para a esquerda em sete fileiras de sete cartas cada

uma, como ilustra o diagrama. Cada carta e virada para baixo, e todas

sao lidas segundo a sua numeracao.

Cada fileira aponta para pessoas, lugares e coisas especificos, gover-

nados pelo planeta colocado a direita da fileira. As sete cartas da filei-

ra mostram o Passado, o Presente e o Future A carta do centro repre-

senta o Presente, as cartas a direita retratam o Passado e as tres cartas

a esquerda indicam o Future

A fim de compreender melhor a natureza dos planetas e o que

eles governam, o leitor serio do taro deve estudar a QUARTA PARTE,

SIMBOLISMO ASTROLOGICO, que Ihe fornecera informacoes adi-

cionais, aplicaveis a leitura das sete fileiras que representam os dife-

rentes departamentos na vida.

Significacao das Sete Fileiras

Lua — 1? Fileira: lar, vida domestica, o publico, mulheres em geral e, se o

consulente for do sexo masculino, sua esposa.

Mercurio — 2? Fileira: estudos, viagens, escrita, pap^is, irmSos e irmas e ati-

vidades intelectuais.

Venus — 3? Fileira: amor, afei9oes, atividade social, amigos, sociedades, di-

nheiro e arte.

Sol — 4? Fileira: honra, superiores, saude e vitalidade, homens em geral e,

se o consulente for do sexo feminino, seu marido.

Marte — 5? Fileira: energias criativas, sexo, disputa, acidentes, antagonis-

mos e inimigos.

Jupiter — 6? Fileira: profissionais liberals, neg6cios, ocupacSo, emprego e

religiao.

Saturno — 7? Fileira: pessoas idosas ou serias, im6veis, doen9a, perdas, de-

cepcSes e coisas secretas.
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DIAGRAMA DA CONSULTA SOLAR
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SATURNO - 7.
3 FILEIRA

JCIPITER •- 6? FILE IRA

MARTE - 5? FILEIRA

SOL -- 4? FILEtRA

VENUS -- 3.
B FILEIRA

MEfiCURIO - 2? FILEIRA

LUA -- 1
a FILEIRA

.y >——' >~

FUTURO PRESENTE PASSADO

Demonstracao da Consulta Solar

Uma divorciada com dois filhos, preocupada, que nao recebera

nada para o sustento dos filhos, nem alimentos, sentia-se como se ti-

vesse chegado ao fim de suas forcas. Apesar dos seus inumeros talen-

tos, passara por uma serie de empregos. Nenhum emprego durava mui-

to em virtude da sua tremenda preocupa9ao com os problemas domes-

ticos. Alem de tudo isso, a empregada a roubara e desaparecera para

todo o sempre.

O estado de perturbai^ao e os problemas emocionais da consu-

lente acarretaram-lhe urn aumento excessivo de peso e alergias, cau-

sando-lhe o rompimento da pele. Quando sentiu que nao podia con-

tinuar, perguntou: "Que e que o futuro me reserva?".

O modelo que as cartas assumiram para a sua pergunta foi o se-

guinte.
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Leitura

Esta leitura e urn excelente exemplo do modo com que o pleno

conhecimento do condicionamento passado da consulente pode ser

util a leitura das cartas.

Primeira fileira

As sete cartas que aparecem na fileira do fundo, na estacao da

Lua, estao relacionadas com o departamento da vida que abrange o

lar, a vida domestica e o publico.

As tres primeiras k direita referem-se ao Passado. A carta numero
1 e o Cinco de Copas, que aponta para urn apego profundamente arrai-

gado. No passado distante, a consulente e o marido haviam estado
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profundamente apaixonados um pelo outro e, quando chegaram os

filhos, o amor deles envolveu as criancas tambem. Possuiam uma casa

bonita e espacosa, com todo o conforto. A familia, extremamente

unida, fazia muitas coisas junta.

A carta seguinte e o Nove de Espadas, comumente interpretada

como briga que resulta em inimizade. Ela e o marido iniciaram um
negocio. A empresa foi bem-sucedida mas, a proporcao que a firma

se expandia, o casal se viu sobrecarregado de responsabilidades. Quan-

do a consulente precisou arcar com mais do que o seu quinhao de tra-

balho, passava longas horas no escritbrio e quase nao parava em casa.

Dai nasceu a discordia conjugal.

A terceira carta e o Oito de Espadas, que significa dissipagao atra-

ves do excesso de trabalho. No negdcio do casal, ela dirigia o escrit6-

rio e ele se ocupava dos contatos publicos. A medida que o tempo

passava, viam-se cada vez menos. As coisas chegaram a um ponto em
que eles nao conseguiam levar adiante uma conversacao sem se zan-

gar. Finalmente, obtiveram o divbrcio. Ela ficou com a guarda dos

dois filhos e ele se encarregou de pagar o sustento das criancas.

Isso nos traz ao Presente da Fileira da Lua, representado pela

carta numero 4. £o Seis de Espadas, denotando que energias disper-

sas trazem tristeza. Na ocasiao em que formulou a pergunta, ela ven-

dera o casarao e comprara uma casa menor, mas estava encontrando

muitas dificuldades para manter as contas em dia. Outra interpreta-

cao dessa carta e problemas com a sua conta bancaria. Se bem que

tivesse sido uma eficiente mulher de negocios no passado, o impacto

da convulsao emoclonal deixara-lhe a mente mais ou menos desor-

ganizada. Alguns cheques seus foram devolvidos e algumas de suas

acoes foram recusadas mais de uma vez. Mas ela continuou a lutar

(Espadas) para manter a casa em pe" por amor aos filhos.

Chegamos agora ao Futuro do seu departamento da Lua, repre-

sentado pelas tres cartas a esqUerda. A de numero 5 e o Arcano Maior

IV, que indica triunfo sobre os obstdculos. Com uma carta favoravel

colocada nessa posigao do futuro imediato, vislumbra-se a promessa

de melhores condicoes por vir se se tomarem as providencias adequadas.

Porque a carta numero 6 e o Tres de Paus, ela deveria contratar

um advogado de confianca que a ajudasse a passar revista aos seus nego-

cios e a concentrar esforcos. Essa carta representa sucesso em assun-

tos legais, Alem disso, e da maxima importancia que ela mantenha

uma disposicdo jovial, a fim de proporcionar aos filhos um ambiente

domestico feliz. Uma estrutura mental harmoniosa atraira melhorias

relacionadas com os assuntos dom^sticos.

A ultima carta, que representa o futuro distant e, € uma adver-

tencia para a consulente passar incontinenti a acao, a fim de atalhar
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Wemas depois. E o As de Espadas invertido e indica luta para or-

~-jr-se. que vira mais tarde, se nao se formular agora um piano s6-

a ser seguido ao pe da letra. Mantendo a disposicao jovial obser-

*ada na ultima carta impedir-se-a um estado de espirito deprimido.

Sesunda fileira

As sete cartas da segunda fileira a partir da base representam,

zz. vida, o departamento de Mercurio, relacionado com estudos, via-

rrn5. escrita, documentos, irmaos e os frutos da inteligencia.

As primeiras tres cartas dessa fileira (8,9,10) simbolizam o Pas-

ado. A carta numero 8, passado distante, e o Arcano Maior XVII,

:cmumente tratado como verdade, esperanga e fe. Quando ela e o

rnarido deram im'cio ao negocio, fiavam-se de que o seu esforco seria

:e:ompensado. Estavam certos. Os frutos da inteligencia de ambos

oroduziram um neg6cio florescente. Mas o que ela deixou de reconhe-

:er foi que a verdade exige uma mistura de coracao e mente.

A carta numero 9 e o Arcano Maior XV, que diz que a cobiga

rraz a infelicidade final. Ela mesma trabalhou ainda mais duro e indu-

ziu o marido a fazer novos contatos, a flm de carrear mais negocio

s

para o escritorio. Os seus esforcos foram recompensados, mas ela co-

me?ou a descurar da vida afetiva a proporgao que se absorvia mais

e mais nos pormenores do escritorio.

A carta numero 10, o Arcano Maior XII, mostra esforgo desper-

digado. A ambicao que a movia e o interesse pelo trabalho burocratico

foram, de certo modo, esfor9o desperdigado. Ela e o marido se sepa-

raram ao atingir o auge do sucesso comercial. Sua decep5ao emocio-

nal e sua desilusao foram tao grandes que, depois disso, ela ja nem

podia sentar-se a escrivaninha, em casa. Repugnava-lhe escrever a ma-

quina, fazer exercicios de contabilidade ou de guarda-livros (em que

excelira). Quando tentava levar adiante qualquer uma dessas ativida-

des comerciais, acabava adoecendo fisicamente.

Com tres Arcanos Maiores (cartas 8,9,10) aparecidos no Passa-

do, tais atividades lhe afetaram, de maneira substancial, a situa?ao

presente.

A carta numero 11 representa o Presente do departamento de

Mercurio da sua vida. Aqui encontramos o Dez de Paus, que signi-

fica invengao ou descoberta. Na ocasiao em que ela formulou a per-

gunta, seus documentos, contas e papeis pessoais estavam uma ter-

rivel confusao. Para prosseguir, teria de superar a repulsa as obriga-

coes comerciais. O numero dez denota mudanca. Ter-lhe-ia sido impos-

sivel adotar novos metodos de negocios.
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As cartas 1 2, 1 3 e 1 4 referem-se ao futuro do departamento comer-

cial da vida. O futuro imediato e descrito pela carta 12, Seis de Copas.

O seis esta sempre relacionado com a tentacao e, portanto, ela pre-

cisava conferir os seus palpites e analisar com cuidado suas emocoes

antes de tomar qualquer decisao que envolvesse trabalho de escrita.

A carta seguinte e o Dez de Espadas invertido, a indicar subita

perda de emprego, que poderia ocorrer se ela continuasse a encarar

o trabalho de escritorio com aversao. A menos que mudasse de ati-

tude, ela mesma poderia vir a ser o seu pior inimigo. Isto e especial-

mente verdadeiro por sua experiencia se processar ao longo das linhas

de contabilidade, auditoria e escrituracao mercantil. Era-lhe absolu-

tamente necessario ter um emprego, pois se nao trabalhasse ser-lhe-ia

impossfvel sustentar a casa e os filhos.

A carta numero 14, o Cavaleiro de Ouros, representa pensamen-

tos de saude e dinheiro. Como a carta anterior (13) estava associada

a subita perda de emprego, esta (14) funde-se com ela. £ especialmente

significativa, ja que enfatiza pensamentos de natureza negativa em
associacao com sua atitude concernente as associacoes comerciais.

Terceira fileira

As sete cartas da terceira fileira a partir da base indicam o depar-

tamento de Venus, associado ao amor, a sociedade, aos amigos, aos

socios, ao dinheiro e a arte.

A primefra carta dessa fileira (15), o Cavaleiro de Copas, descre-

ve bem os pensamentos de amor e afeigao que envolvem a familia num
quente abraco e atraem muitos amigos bondosos. Esses contatos reve-

laram-se proveitosos nos primeiros meses do negocio do casal.

A carta numero 16 e o Arcano Maior XVI invertido, a carta de

Marte ou da catdstrofe. Quando a consulente se deixou absorver com-
pletamente pelo negocio, passou menos tempo com os amigos. A gente

colhe o que semeia. Mais tarde, quando procurou os amigos a cata

de apoio moral e financeiro, decepcionou-se — ela rompera o contato.

A carta seguinte (17) e o Oito de Ouros, comumente traduzido

por uma onerosa agao legal. Na ocasiao em que ela e o marido rom-

peram, os negocios pessoais do casal estavam tao enrolados no nego-

cio bem-sucedido, que este teria de ser passado adiante. O marido viu-se

obrigado a pagar alguns credores. Quando deixou de faze-lo, ela foi

processada, e teve de gastar muito dinheiro com despesas legais para

provar a sua incapacidade de pagar. Nesse interim, o marido entrara

em juizo com um pedido de falencia. De mais a mais, nao lhe pagara

alimentos. Os litigios confugais revelaram-se onerosos para ela.
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:ra chegamos a carta do meio, que representa o Presente. Aqui

cacontramos o Quatro de Paus — honra alcangada atraves de iniciativa,

Qa se mudara para outra area da cidade, onde nao tinha amigos. E

como nao estivesse em condicoes de entrar para urn clube ou organi-

-icao.passou a exercer atividades beneficentes durante algumas horas

por semana. Aqui, sua capacidade de organizacao (em favor de tercei-

ros) proporcionou-lhe muitos elogios, que lhe valeram um convite para

ingressar num clube de bridge, um de seus passatempos favoritos. No

processo de ajustamento entre a vida antiga e a nova, essa atividade

serviu-lhe de tapa-buraco. Ela almejava cercar-se de pessoas eonhecidas,

bem-sucedidas, como ja o fizera no passado. Sentiu vigorosamente

que o sucesso anterior lhe chegara quando ela sofria a influencia de

pessoas investidas em autoridade.

As cartas numero 19, 20 e 21 representam o Futuro desse depar-

tamento de sua vida. A 19? carta e o Tres de Ouros, prenunciandb

lucro atraves da atividade social, Nessa area da sua vida esta carta lhe

sugere que dirija seus talentos vocacionais para esferas sociais em vez

de ficar mourejando atras dos bastidores.

A carta numero 20, o Dois de Copas, aponta para emocoes guia-

das pela razao. Se a vocacao a levar para a vida social, ela tera a opor-

tunidade de cultivar um cfrculo mais amplo de amizades — do tipo

que tinha em seus dias mais felizes. Para manter, contudo, as amiza-

des, suas emocoes precisam serguiadas pela razao.

A carta numero 21 e o As de Ouros, que significa contatos so-

ciais com ganhos financeiros. Essa carta refere-se ao futuro distante.

Se ela souber escolher os seus contatos, sobretudo entre pessoas inte-

lectuais e cientificas (As), o seu sera um contato social com ganhos

financeiros.

Quarta fileira

Quatro fileiras acima da base estao as sete cartas relacionadas

com o departamento do Sol, que abarca a honra, a saude e a vitali-

dade, e homens.

A carta numero 22, a primeira do Passado, 6 o Rei de Ouros,

pessoa com temperamento de Gemeos. Essa carta descreve muito bem

o marido dela. Alem disso, assinala a atmosfera em que viviam logo

que se casaram. A verdadeira moda de Gemeos, divertiam-se muito

e tinham um senso de humor que Ihes permitia veneer obstaculos com

facilidade. Sendo ambos tipos mentais, tinham muita coisa em co-

mum e jogavam bridge muito bem. Transbordando de vitalidade, eram

queridos de todos.
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A carta numero 23 e o Arcano Maior V invertido. Quando e

juntavam os seus talentos no mundo dos negocios, recebiam favores

de profissionais
,
que lhes aceleraram a escalada do sucesso, a propor-

cao que construiam um credito solido. Mas a reputacao dela princi-

piou a sofrer ao surgirem problemas entre os dois.

A carta numero 24 e o Sete de Copas, que indica resolugao de

discordia domes tica, surgida por ocasiao do divorcio. Mais tarde ela

ficou sabendo que, enquanto se deixara envolver pelos negocios, o

marido se enamorara de outra mulher.

A carta numero 25 (Carta-Chave) representa o Presente desse

departamento de sua vida. Aqui encontramos a Rainha de Ouros, re-

tratando o seu atual temperamento de Libra. Libra deseja equilibrar

as coisas, mas ela chegara a um ponto que avultava como a undecima

hora. Indecisa (Libra), perguntou: "O que faco agora?"

A carta numero 26 representa o futuro imediato. Quando a Rai-

nha de Copas aparecer aqui, no futuro proximo, uma mulher com

natureza de Escorpmo podera entrar em sua vida.

A carta numero 27 e o Valete de Paus. A mulher com natureza

de Escorpiao, mostrada pela carta anterior, talvez a apresente a um
mogo com natureza de Sagitdrio por motivos comerciais (Paus).

A carta numero 28, a ultima da fileira, e o Arcano Maior III in-

vertido. Os contatos supracitados podem proporcionar-lhe sucesso

em empreendimentos criativos. Entretanto, como a carta numero 28

esta invertida, ela deve manter essas relacoes num piano de negocios.

Ainda que o sucesso nos negocios possa vir atraves da atividade so-

cial, ela e acautelada contra a tendencia para seguir a linha de menor

resist encia.

Quinta fileira

A Fileira de Marte abrange o departamento da vida relacionado

com acidentes, antagonismos e inimigos.

A carta numero 29, o Arcano Maior II invertido, retrata o exce-

lente intercdmbio intelectual que existia entre ela e o marido. A prin-

cipio, esse intercambio era tao cintilante e harmonioso que eles nao

conheciam animosidade alguma.

A carta numero 30 e o Arcano Maior I invertido, a indicar influen-

cias mutdveis. A absorcao nos negocios e as longas noras de trabalho

a deixaram cansada e isso, por sua vez, lhe alterou o juizo, do que resul-

taram acoes descuidadas, que atrairam acidentes: esmagou os dedos

ao feehar a porta do carro e escorregou no chao molhado da cozinha,

quebrando o tornozelo.
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A carta numero 31 e o Quatro de Copas invertido, que significa

elagdo de um piano vingativo, O marido nao lhe era apenas infiel;

iepois do divorcio, atrapalhou-lhe os negocios com o pedido de falen-

-i. Ele foi o seu inimigo secreto ate que um dos advogados dela o

irsmascarou.

A carta numero 32 (o Presente) e o Cinco de Ouros invertido,

n pode ser interpretado como ajuda atraves de vizinhos. A consu-

e~re confiou seus problemas a uma vizrnha, que tentou ajuda-la fa-

aodo esta consulta. Se a consulente tivesse seguido o conselho da

leitora, este poderia ter sido um contato proveitoso. Entretanto, como
= carta esta invertida, pode ser que a consulente nao tenha sacado todo

i proveito possivel da leitura.

A carta numero 33 e o Seis de Paus invertido. Seis e sempre o

numero da tentacao. Por conseguinte, a consulente foi aconselhada

buscar moderagao e a evitar medidas extremas em negocios. Ela seria

:ipaz de contomar o antagonismo se timbrasse em visar a propositos

e metas moderados.

A carta numero 34 e o Dois de Paus. Por estar a carta invertida,

ela precisaria envidar um esforeo maior para granjear a estima dos cola-

boradores. Se atentasse para os seus interesses com cautela, atrairia

menos inimizade e antagonismo.

A carta numero 35, o Arcano Maior VIII invertido, pode ser tra-

duzida por preocupagao atrai acontecimentos discordantes. Com o

departamento de Marte (quinta fileira) tao discordante, foi dito a con-

sulente que toda acdo provoca uma reagao. A preocupacao e o amuo,

estados negativos, associados a um excesso de agressividade, conduzem

ao acidente. Ela deveria praticar a moderagao em todas as coisas.

Por estarem invertida s as sete cartas desta fileira, a area de Mar-

te em sua vida deveria ser cuidadosamente vigiada e adequadamente

manejada para que ela, assim, atraisse um futuro mais harmonioso.

Sexta fileira

A Fileira de Jupiter contem as sete cartas ligadas ao departamento

da vida que afeta os negocios, a ocupacao, o emprego e a religiao.

A carta numero 36 e o Sete de Paus invertido. No passado. a con-

sulente se mostrara eficientissima nos negocios. Ela deveria confiar

no proprio julgamento para tomar as decisoes apropriadas.

A carta numero 37, o Arcano Maior VII invertido, quer dizer

vitoria e denota que ela possuia o poder de comandar os outros. Era

ela quern contratava, recomendava e despedia os empregados da fir-

ma. Entretanto, como indicam as posicoes invertidas desta e da carta
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anterior, o seu abatimento, decorrente do excesso de trabalho e dos

problemas emocionais, despojou-a desses talentos especiais.

A carta numero 38 e o Arcano Maior VI invertido. Com o divor-

cio rematando os seus problemas, foi-lhe dificil estabilizar as emo-

goes. Quando partiu sozinha para a luta, atraiu uma seqiiencia de bons

empregos. Mas o seu maior erro foi contar os problemas que a afli-

giam a todo o mundo, inclusive o patrao. Em resultado disso, cada

emprego que conseguia tinha vida curta. Essa falta de seguranca man-

tinha-a em constante estado de preocupacao acerca do pagamento

das suas contas.

A carta numero 39 (o Presente) e o Arcano Maior X, que mos-

tra a roda da fortuna girando. Na ocasiao em que fez a pergunta, ela

estava desempregada. Nao sabia se devia procurar uma nova linha de

trabalho ou se voltava a um emprego de escritorio. Sentia um vigoro-

so impulso para uma mudanga da sorte na vocacao e desejava quebrar

o antigo lago com o tipo anterior de trabalho. Nao devemos esquecer

que A RODA DA FORTUNA, que representa mudancas radicals (Ura-

no), gira em qualquer direcao.

A carta numero 40 e o Cinco de Paus invertido, seu Futuro ime-

diato no departamento de Jupiter. Como o cinco esta afinado com

Jupiter, significa que ela deveria permanecer no mundo profissionah

Entretanto, a posicao invertida da carta indica forte necessidade de

praticar a fe a fim de demonstrar uma nova posicao que se ajustasse

a ela.

A carta numero 41, o Arcano Maior IX invertido, aconselha que

se use mais sabedoria e prudencia no planejamento das atividades.

Quando se oferecesse uma posicao, a consulente nao devia deixar-se

ofuscar por aparencias externas, mas fazer um enfoque psicologico

cauteloso para conhecer os requisitos e vantagens do emprego.

A carta numero 42 e o Arcano Maior XVIII. O enfoque descri-

to pela carta antecedente permitiria a ela colocar-se num ambiente

melhor. A seguir, depois de haver-se estabelecido, deveria lembrar-se

de que uma simpatia exagerada enfatiza a discordia e atrai o engano.

Porque a sexta fileira contem cinco Arcanos Maiores, ela deveria

interessar-se profundamente pelos fatores associados a esse departa-

mento da vida.

Settma fileira

A fileira superior da consulta abarca o departamento de Satur-

no, associado a pessoas idosas, bens imoveis, enfermidades, perdas,

tristezas e coisas secretas.
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A carta numero 45 e o Rei de Paus. Quando ela decidiu vender

o easarao e comprar uma casa menor, entrou em contato com um cor-

retor do tipo de Aries. Ele dissuadiu-a de vender a propriedade con-

tigua a casa separada deste ultima. Mais tarde, decepcionou-se ao saber

:. e poderia ter feito um negocio financeiramente muito melhor se

ir. esse vendido a propriedade separada da casa.

A carta numero 44 e a Rainha de Paus. Depois de vender o easa-

rao e a propriedade anexa, ela tentou desfazer-se da cabana a margem

do lago. Para iniciar a transacao, era necessaria a assinatura do marido.

Diversos advogados Ievaram meses tentando obte-la e nafo o conse-

guiram. Afrnal, uma advogada (uma mulher com temperamento de

Leao) colheu a sua assinatura.

A carta numero 45 e o Dez de Copas. O dez esta sempre associado a

mudanca. Quando ela encontrou um comprador para o easarao, este quis

tomar posse imediatamente. A siibita mudanga do lar deixou a consulen-

te emocionalmente angustiada. Embora a casa ja houvesse sido posta a

venda algum tempo atras, a consulente, no fundo do coracao, nao abrira

mao dela. Viu-se obrigada a inverter sens sentimentos a pressa.

A carta numero 46 e o As de Copas, que representa o Presente.

Se bem se afizesse a casa nova, menor, achou-se em apuros para con-

tinuar pagando as contas. Na ocasiao em que foi feita a leitura, ela

viajara para tratar de negocios domesticos, o que lhe possibilitou a

obtencao de uma leitura do taro pela vizinha precedente. Enquan-

to isso, a consulente tentava negociar um emprestimo sobre uma
propriedade que ainda possuia na cidade da qual se mudara.

A carta numero 47 e o Oito de Paus invertido, a mostrar que

o sucesso nos negocios por meio da iniciativa e a sua chave para o fu-

turo imediato. O numero oito representa a cristalizacao, e a posicao

invertida da carta indica que ela precisa despender maiores esforcos

para lograr sucesso nos negocios.

A carta numero 48 e o Sete de Ouros. Atraves da energia men-

tal dirigida ela sera capaz de resolver o problema e fazer uma provei-

tosa viagem de negocios.

O futuro distante do departamento de Saturno e mostrado pela

carta do desejo — o Nove de Copas, que indica que suas esperangas

serdo realizadas. Como ele esta invertido, ela deve analisar seus pen-

samentos, sentimentos e agoes antes de consumar qualquer negocio.

8. CONSULTA AO DESEJO

Usa-se a Consulta ao Desejo quando o consulente quer saber se

fp.re.rfl alaiima cnisa definida.acontecera alguma coisa definida
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Primeiro, o leitor escolhe uma carta para representar o consu-

lente e a coloca virada para cima no centre Por exemplo, se o consu-

lente e urn homem de Virgem, pode usar-se a Rainha de Espadas inver-

tida para representa-lo . Entretanto, 6 possivel utilizar qualquer carta

do baralho, bastando escolher uma que corresponda mais precisamente

a aparencia ou ao estado de espirito do consulente na ocasiao em que

a pergunta e feita. Por exemplo, uma pergunta relacionada com urn

caso de amor pode ser representada pelo Seis de Copas, comumente

interpretado como um caso de amor.

Depois de escolher a carta que represente o consulente, o leitor

coloca sobre a mesa o restante do baralho virado para baixo. Em se-

guida, o consulente pega quinze cartas do maeo, ao acaso, tendo sem-

pre em mente, com firmeza, a pergunta. (O restante das cartas poe-se

de lado, visto que nao se usa.)

A seguir, o consulente embaralha e corta as quinze cartas escolhi-

das, a maneira comum, e o leitor as distribui viradas para baixo, uma

de cada vez, como se ve no diagrama a p. 77.

Significagao dos Grupos de Cartas

1. 2. 3 que o cerea.

4. 5. 6 Fatores que descrevem o seu desejo

7. 8. 9 O que se op5e a voce.

10. 1 1 . 12 O que vem k sua casa.

13. 14. 15 O que voce realizara.

Significacao da Carta do Desejo

Se o Nove de Copas, sempre chamado a carta do desejo, apare-

cer em algum lugar nessa consulta, com excecao do 7, 8 ou 9, o desejo,

pelo menos em parte, se realizara. A rapidez com que o desejo se rea-

liza e determinada pela colocacao da sua carta. Quanto mais perto

aparecer, na sequencia numerica, da carta mimero 1 , tanto mais depressa

o desejo sera realizado. Mas se a carta do desejo cair no 7, 8 ou 9, e

muito provavel que o desejo nao se materialize, e essas tres cartas mos-

trarao por que.

Se a carta do desejo nao aparecer na consulta, isso nao quer di-

zer, necessariamente, que o desejo nao se concretizara. Para determi-

nar se o desejo vai ou nao concretizar-se, o leitor do taro examina as

cartas e averigua se a maioria delas e favoravel ou desfavoravel.
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Demonstracao da Consulta ao Desejo

Depois de uma das festas excelentes que costumava dar, uma

mbora descobriu que o seu relogio de ouro desaparecera. A ultima

vez em que se lembrava de te-lo visto fora ao coloca-lo no guarda-lou-

_:_-. perto da pia da cozinha. Como os seus amigos tinham a mania

rrazer consigo pessoas nao convidadas, ela se viu na duvida quan-

:o a pessoa que poderia ter surripiado o relogio. Sua vigorosa

motivacao para uma leitura foi: "Eu quisera ter o meu relogio de

volta."

DIAGRAMA DA CONSULTA AO DESEJO

3 2 1

n
CONSULENTE 9 8 7

15 14 13

12 11 10

-

Sendo a consulente uma mulher inteligente, irrequieta e capri-

chosa, escolheu-se o Rei de Ouros em posicao invertida para represen-

ta-la. Essa carta foi entao colocada no centre

O leitor do taro colocou as cartas em leque sobre a mesa, e a

consulente escolheu quinze delas ao acaso. Depois que as cartas res-

tantes foram postas de lado, a consulente embaralhou e cortou as quin-

ze cartas, que aparecem a seguir tais quais foram distribuidas pelo

leitor.
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Leitura

(Esta interpretacao ilustra a eficacia da aplicacao das informa-

coes contidas na QUARTA PARTE, SIMBOLISMO ASTROLOGI-
CO. As coisas, representadas pelos planetas ou signos assodados as

cartas, podem ser escolhidas em lugar de determinadas expressoes ou

em conjuncab com elas, conforme o assunto.)

O que o cerca

A carta numero 1 e o Quatro de Paus, comumente traduzido

por heranga mas, estando a carta invertid a, pode apontar para um pre-

juizo. Visto que Leao e regido pelo Sol, que governa o ouro, po-

demos presumir que a carta representa o relogio de ouro. Alem disso,

o decanato de Leao talvez descreva a festa dada pela consulente.

A carta numero 2 e a Rainha de Ouros invertid a, que indica um
homem do tipo de Libra: alto e bem constituido, tez clara, olhos bri-

lhantes, cabelos castanhos ou pretos.

A carta numero 3, o Dez de Espadas invertido, mostra que esse

homem, devido a uma subita perda do emprego, pode ter tido a ideia

de empenhar o relogio.
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Fatores que descrevem o seu desejo

A carta numero 4 e o Arcano Maior XXI, que traz o simbolo do

Sol. Estando invertida, indica a preocupacao da consulente e suas

esperancas de recuperar o relogio de ouro com perseveranga.

A carta numero 5, o Arcano Maior XIII invertido e ligado ao

iigno de Aries, mostra mais agitacao mental. A expressao-chave co-

mum e transformagao, que sugere o fim de uma condiQao antiga

e o initio de uma nova condicao.

A carta numero 6 e o Tres de Paus, que lhe aconselha o empre-

go de agdo agressiva a fim de tirar uma vantagem construtiva da mu-

dan$a mostrada na carta numero 5.

O que se opoe a voce

A carta numero 7 e o Arcano Maior XIX, que indica felicidade

ou alegria. A carta numero 8, o Arcano Maior XVI, representa aciden-

te ou catdstrofe. E a carta numero 9, o Arcano Maior X, traduz-se

por mudanga de sorte. Essas cartas parecem indicar que o hornem de

Libra, que se presumia houvesse tirado o relogio, a principio desfrutou

da seguranca financeira proporcionada pela venda do relogio. Existe,

porem, a indicagao de que um acidente qualquer (8) pode te-lo levado

a mudar (9) de ideia a respeito das suas acoes passadas.

O que vem para a sua casa

A carta numero 10 e o Tres de Ouros. O numero tres indica agao,

e como Mercurio aparece na carta, a acao pode ser levada a cabo atra-

ves de uma conversacao, de um telefonema ou de uma missiva.

Sendo a carta numero 11a Rainha de Espadas, a conversagao,

o chamado telefonico ou a missiva podem ter provindo de uma mu-

Iher com temperamento de Virgem.

A carta numero 12, ou seja, o Arcano Maior XIV invertido, seguin-

do-se a Rainha de Espadas, aponta para um assunto que pode girar em
torno de propriedade pessoal ou dinheiro, como indica o signo de Touro.

O que voce realizara

A carta numero 13 e o Arcano Maior I e mostra que obstacu-

los fisicos (o simbolo do cubo no canto inferior direito da carta) sao
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superados pela forga de vonfade e pela atividade mental (Mercurio)

apropriada.

A carta numero 14 e o Oito de Espadas invertido, carta desfa-

voravel regida por Saturno, a indicar prejui'zo mas, ao mesmo tempo,

a mostrar a oportunidade de ganhar em crescimento do carater atra-

ves dessa experiencia.

Como a carta numero 15 e o Arcano Maior V, o conjunto da

experiencia tera um vigoroso impacto sobre a filosofia de vida da con-

sulente, tal como e indicado por Jupiter.

Ao observar essas tres cartas, talvez chegassemos a conclusao de

que o relogio seria recuperado. Uma interpretacao desse jaez pode

saltar do fato de ser a ultima carta da seqiiencia o favoravel Arcano

Maior V, regido pelo planeta benefico Jupiter.

Entretanto, ha fatores que devem ser tornados em considera-

cao antes de se chegar a conclusao final. A carta do desejo nao aparece

na consulta. Sete das cinco cartas estao invertidas. E a maioria delas

e desfavoravel.

9. CONSULTA AS 36 CARTAS

Todo o baralho e embaralhado e cortado tres vezes, a maneira

rotineira, e trinta e seis cartas sao distribuidas viradas para baixo, co-

mo ilustra o diagrama. O resto das cartas poe-se de lado.

Significagao das Fileiras

Cartas 1-6 Passado

Cartas 7-12 Presente

Cartas 13-36 Futuro

Primeiro, leem-se as cartas do Passado, do Presente e do Futuro

segundo a ordem numerica. Em seguida, porque as acoes passadas in-

fluem sempre no presente e no futuro, podem obter-se mais informa-

5oes relativas a pergunta emparelhando as cartas 1 e 36, 2 e 35, 3 e

34 e terminando com as cartas 18 e 19.
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DIAGRAMA DA CONSULTA AS 36 CARTAS

36 35 34 33 32 31

30 29 28 27 26 25

24 23 22 21 20 19

18 17 16 15 14 13

12 11 10 9
;

* 7

6 5 4 3 2 1

Demonstracao da Consulta as 36 Cartas

Uma moca talentosa, cujo impulso artistico a levara a meter-se

em muitos projetos, percebeu que nao estava chegando a parte algu-

ma. E perguntou: "Que posso fazer para ficar mais perfeita pelo

tempo que consagro ao meu trabalho?"

A pergunta levou a uma consulta que mostrava as cartas agru-

padas como no diagrama da p. 84.

Leitura

De acordo com as instrucoes fornecidas, o Passado, o Presente

e o Futuro, assim como as Informacoes Suplementares baseadas nos pa-

res de cartas, sao lidos como se ve em seguida.

Passado

A carta numero lea Rainha de Paus invertida. Urn homem de

Ledo foi o responsavel por coloca-la no cinema no inicio de sua vida.

A carta numero 2 e o Arcano Maior XX, que indica urn desper-

tar. Associando-se a pessoas criativas, ela descobriu que atraves da

percepgdo hd consciencia. Em decorrencia dessas associates teatrais,

outras avenidas de criatividade se abriram para ela.

A carta numero 3 e o Arcano Maior XI. Quando ela tentou ex-

pandir suas atividades, topou com obst^culos. Felizmente, atraves do
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estudo da metafisica, aprendeu a avangar com fe. Depois compreen-

deu que os obstdculos sao mais imagindrios do que reals.

A carta numero 4 e o Oito de Espadas. Em seu entusiasmo, ela

aceitou numerosas atividades artisticas, e o aumento de responsabi-

lidade acarretou preocupagoes.

A carta numero 5 e o Cinco de Copas, que indica um apego pro-

fundamente arraigado, o qual, segundo ela, absorvia muito das suas

energias criativas. Essa experiencia ensinou-a a reprimir as emogoes.

A carta numero 6eo Arcano Maior XIX, que mostra que a or-

ganizagdo propria atrai o contentamento. Em outras palavras, isso

resume a motivacao passada que a conduziu a pergunta.

Presente

A carta numero 7 e o Quatro de Copas invertido, que pode ser

interpretado como forte e dumdoura amizade. A carta numero 8 e

o Quatro de Paus invertido, que indica empreendimento bem-suce-

dido. A carta numero 9 e a Rainha de Espadas invertida, que mos-

tra um homem com temperamento de Virgem, que agiu da manei-

ra indicada pela carta numero 10, o Oito de Ouros — apoio de um
amigo. A carta numero 11 e o Arcano Maior XXI, que se traduz por

consecugdo, e a carta numero 12 indica a vitoria do Arcano Maior

VII.

O homem de Virgem tornara-se para ela um amigo constante

e foi capaz de abrir-lhe tantas portas que ela se viu ocupada com inu-

meros empreendimentos criativos. Alcancara o sucesso fazendo de-

coracoes para as reunioes sociais dele, desenhando cenarios de tele-

visao e enfeitando as vitrinas de lojas de roupas finas. Alem de tudo

isso, estava escrevendo um livro acerca de pessoas famosas que co-

nhecera e para as quais trabalhara.

Futuro

A carta numero 13 e o Arcano Maior II invertido, a indicar que

uma das melhores coisas que ela pode fazer a fim de produzir mais

num periodo mais curto de tempo e calar suas intengoes. Se falasse

demais sobre os seus projetos, nao somente dissiparia as proprias ener-

gias, mas tambem consumiria o tempo que poderia ser gasto na mate-

rializacao das suas ideias.

A carta numero 14, o Valete de Copas, tanto mostra um mogo

de temperamento aquariano quanto um ambiente aquariano.
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A carta numero 15 e o Arcano Maior VIII invertido, que pode

ser interpretado como so trabalho, sem distragao, faz de Jack um pe-

*jbdo. Isso quer dizer, portanto, que a carta numero 14 deve ser lida

como um moco aquariano e nao como um ambiente do mesmo signo.

O mo90 podia ser mentalmente tao estimulante que ela talvez achasse

:icil apresentar-se com ideias originais. O prazer estimula a produti-

vidade.

A carta numero 16 e o Arcano Maior VI, comumente traduzido

por tentagdo. Essa carta lhe confirma a historia passada. Quando ela

se envolve demais em interesses romanticos, sua producao criativa

sofre. Em vista disso, a associacao com o moco aquariano deve ser

levada com cuidado. Cumpria-lhe estabilizar as emogoes para man-

ter o relacionamento num ravel mental, que lhe permitisse resistir ao

sensualismo.

A carta numero 17 e o Tres de Ouros invertido e indica lu-

cro proveniente de sociedade. Como essa carta, as vezes, assinala

exito em vendas, poderia simbolizar uma oportunidade que, apro-

veitada por ela, lhe facultaria dispor e dirigir os seus talentos cria-

tivos.

A carta numero 18, o Cinco de Ouros, enfatiza ainda mais o di-

nheiro atraves de ideias originais ou recompensa por escrever. Esta

carta e a anterior prenunciam a possivel aceitacao do livro que ela esta

preparando.

A carta numero 19 e o Dois de Paus, que significa estrutura men-

tal sauddvel, que poderia resultar do seu sucesso numa especulagao

comercial.

A carta numero 20 e o Arcano Maior III, que aponta para a ati-

vidade social. Com os seus muitos contatos influentes, isso pode ex-

plicar-lhe o aparecimento em sessoes de autografos, entrevistas de te-

levisao e festas em sua homenagem.

A carta numero 21 e o Cavaleiro de Espadas, indicando pensa-

mentos de inimizade. Quando uma pessoa na posicao da consulente

alcanea o sucesso, surgem, as vezes, os que lhe negam credito por in-

veja. Nessas ocasioes, bom seria que ela, reconhecendo essa caracte-

ristica, medisse suas reacoes concordantemente.

A carta numero 22 e o Dez de Paus invertido, que pode ser lido

como uma variedade de atividades pessoais. Com as horas consumi-

das pelas supracitadas atividades sociais, nao ha dtivida de que lhe so-

braria pouco tempo para ser criativa. O numero dez sempre quer di-

zer mudanca.

A carta numero 23 e o Quatro de Espadas, comumente interpre-

tado como remorso por uma agdo passada. Ela compreendera, por

fim, que desequilibrou os pratos da balanca.
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A carta numero 24 e o Cavaleiro de Ouros invertido, que denota

pensamentos em dinheiro. Uma coisa e* divertir-nos, mas, quando Ieva-

mos uma vida social muito intensa, a nossa carteira principia a afinar.

Essa carta da a entender que, para atingir a meta de realizar mais no

menor espaco de tempo possivel, ela precisara equilibrar a vida social

com a vida de trabalho.

A carta numero 25 € o Cinco de Espadas, que indica que ela se

beneficiard reorganizando o ambiente de trabalho. Se o fizer, dissi-

para os sentimentos de remorso (retratados pela carta numero 23)

e experimental a suspensao deuma restrigao.

A carta numero 26, que e o Cavaleiro de Paus, mostra que os

seus pensamentos podem, entao, voltar-se para os negocios.

A carta numero 27 e o Dois de Copas. numero dois sem-

pre representa a ciencia. Isto, portanto, bem poderia descrever-lhe

o amor a pesquisa, que talvez a dirigisse para um novo projeto de ne-

gocios.

XV 2
ESPADAS

3

COPAS
1

ESPADAS
9

PAUS
XII

36 35 W*T 33 32 31

6
COPAS

J

COPAS
Q

COPAS
I

2

COPAS
H

PAUS
5

ESPADAS

30 29 28 27 26 25

H
OUROS

4
ESPADAS

10
PAUS

I

H
ESPADAS

Ell 2

PAUS

24 23 22 21 20 19

5
OUROS

3
OUROS

I

VJ VIII

I

J

OUROS
II

I

IB 17 16 15 14 13

VII XXI 8
OUROS

Q
ESPADAS

4
PAUS

1

4
COPAS

1

12 11 10 9 3 7

XIX 5- 8 XI XX Q
COPAS ESPADAS PAUS

1

84



As cartas numero 28 e 29 indicam homens provavelmente en-

volvidos no mesmo projeto. A Rainha de Copas invertida represen-

ta urn homem com temperamento de Escorpiao, e o Valete de Copas

um mogo com temperamento de Peixes.

A carta numero 30 e o Seis de Copas. Como esta carta e as tres

anteriores sao de Copas, figuram um ambiente emocional. Seis repre-

senta sempre a tentacao. Dai podermos presumir que ela aqui se ve

diante de uma situacao em que pode usar a atividade construtiva pa-

ra veneer o sensualismo.

A carta numero 31, o Arcano Maior XII, significa que ela pode

sair vitoriosa, uma vez que a carta se traduz por tentacao material ven-

cida.

A carta numero 32 e o Nove de Paus. Seguindo as pegadas das

ultimas cinco cartas, dir-se-ia que, vencendo a tentacao, ela pode es-

tabelecer uma sdbia e proficua amizade com os homens envolvidos

no novo negocio mencionado quando tratamos da carta numero 27.

A carta numero 33 e o As de Espadas, que indica um periodo

marcado por atrasos nas atividades intelectuais, assim como dificul-

dade de afustamento.

A carta numero 34, o Tres de Copas, aponta para o fato de que,

a despeito dos atrasos, os seus ideais poderao ser realizados atraves

da acao positiva.

A carta numero 35, no entanto, e o Dois de Espadas, que enfa-

tiza a luta (Espadas). Como o dois esta associado a Virgem, o seu pro-

gresso dependera de analise. Ela devera compreender que pode obter

o desenvolvimento mental atraves da luta.

A carta numero 36 e o Arcano Maior XV. Mesmo que seja uma

carta discordante, e um letreiro que reenfatiza para ela que os atra-

sos se evitam mediante um phnejamento cuMadoso. De mais a mais,

a atMdade enganosa e desintegrada, associada a essa carta, podera

ser atalhada se se sobrepu/ar o orgulho e o egoismo.

Informacoes suplementares

Chegamos agora a parte da consulta em que comecamos a pe-

gar as cartas aos pares - formando as de numero 1 e 36 o primeiro

par. Como as frases-chave relativas a duas cartas nao estao enume-

radas na Terceira Parte, as leituras seguintes de pares resultam da com-

binacao das influencias basicas das duas cartas envolvidas em cada par.

Para demonstra-lo, vamos ler agora os dezoito pares de cartas.

1 a 36: Uma atividade social excessiva pode ser a sua ruina.

2 e 35 : Um enfoque cientifico, pratico, leva a um despertar.
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3 e 34: O cultivo do estado de espfrito criativo apropriado per-

mitir-lhe-ia uma expressao mais artistica e dramatica.

4 e 33: O degrau mais alto da escada pode ser alcangado atraves

de trabalho duro e uma vontade forte.

5 e 32: O amor e a lealdade aos amigos traz recompensas nos

negocios.

6 e 31: A verdadeira felicidade exige amiude certos sacrificios.

7 e 30: Para lograr a realizagao, as tentagoes precisam ser supe-

radas.

8 e 29: Recompensas de negocios conseguidas mediante a asso-

ciagao com um mogo de Peixes.

9 e 28: Esteja preparado para enfrentar h'nguas ferinas e men-
tes astutas.

10 e 27: Adverte outra vez da necessidade de equilibrar a cabega

e o coragao.

11 e 26: Pensamentos apropositados atraem bom exito nos ne-

gocios.

12 e 25: Tome precaugoes legais em questoes de publicagao.

13 e 24: A menos que os dois lados de uma situagao sejam con-

venientemente pesados, dela podera resultar uma perda de dinheiro

ou de saiide.

14 e 23: Um mogo de temperamento aquariano poderia inspi-

ra"-la a trabalhar com determinagao na expressao dos seus talentos ar-

tfsticos.

15 e 22: Mudanga de metodos comerciais para estabelecer o equi-

Kbrio.

16 e 21: Robusta defesa contra a tentagao fisica e um compa-
nheiro constante e dedicado.

17 e 20: A agao criativa conduz a recompensas financeiras.

18 e 19: A inspiragao aplicada de maneira apropriada resulta em
compensagao financeira e mental.

10. CONSULTA A CRUZ MAGICA

Depois de embaralhar e cortar o mago de cartas tres vezes, dis-

tribuem-se as cartas em forma de cruz. Coloque cinco delas numa li-

nha horizontal da esquerda para a direita. Coloque depois mais oito

numa linha vertical, cruzando a fileira horizontal em angulos retos,

como ilustra o diagrama.
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Significagao das Treze Cartas

1 e 2 — o passado.

3 — o presents.

4 e 5 — a op051930.

6 e 7 — esperari9as e expectativas.

8 ate" 1 3 — futuro.

DIAGRAMA DA CONSULTA A CRUZ MAGICA

Demonstrasao da Consulta a Cruz Magica

Entusiasmado com o estudo das ciencias ocultas, um moco talen-

toso queria saber qual era a sua missao cosmica. Confessou preferir

ser um adepto da filosofia ocultista a ser um clerigo. Da literatura fi-

losofica e espiritual que lera, chegara a conclusao de que espirituali-

dade e sinonimo de altruismo. E perguntou: "Que posso fazer para

contribuir mais ao bem da humanidade?"

Segue-se a Consulta a Cruz Magica para a sua pergunta.
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Leitura

(Embora essa leitura seja escrupulosa em assuntos topicos, a Con-

sulta a Cruz Magica pode ser usada para qualquer tipo de pergunta.)

Passado

A carta na extremidade do braco esquerdo da cruz e o Seis de

Espadas invertido, comumente interpretado como dissipagao. Em re-
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lacao ao passado, indica claramente que, por haver esse mogo virado

as costas para a vida material, comum, seus pensamentos lhe deram
urn vislumbre da vida interior.

A carta seguinte tambem se relaciona com o passado e e a Rai-

nha de Paus, significando que uma mulher com temperamento de Vir-

gem tern grande influencia sobre a decisao que ele tomou.

Presente

A carta comum ao bra?o horizontal e ao vertical e o Arcano Maior
XIV, que se relaciona com o presente. E como o significado popular

dessa carta e regeneragao, mostra-lhe o desejo de transmudar suas ener-

gias na mais alta expressao para o bem da humanidade.

Oposicao

Qualquer oposi9ao as 396es que ele possa realizar e representada

pelas duas cartas a direita do montante da cruz. A primeira £ o Qua-
tro de Copas, que subentende a tendencia para superenfatizar as emo-
coes. Para subjugar essa oposicao, ele deve ser moderado nos pensa-

mentos, sentimentos e acoes. Isto e, deve prevenir nao s6 o entusias-

mo extremo mas tambem a depressao abjeta.

Demais disso, como a carta seguinte a direita e o Arcano Maior

VIII invertido, para controlar as forgas contrarias ele deve empenhar-se

em buscar a moderacao em todas as coisas. Essa carta o adverte para

a inconveniencia de se entusiasmar demais, visto que o seu estado de

espirito esperan90so pode ser esvaziado pelo menor obstaculo ou pro-

voca9ao.

Esperancas e expectativas

As duas cartas do montante acima dos bra9os da cruz lhe retra-

tam as esperancas e expectativas. A mais alta e o Tres de Espadas, que

pode ser considerada um divorcio das antigas condisSes. Essa carta

nao s6 denota o seu desejo de tornar-se mais espiritual, mas tambem
mostra a necessidade que ele tern de liberar velhas ideias a fim de uti-

lizar suas energias em atos altruistas.

A carta que fica logo abaixo e o Cavaleiro de Copas, comumen-
te interpretada como pensamentos de amor e afeigdo. Como se trata

de uma carta de Escorpiao, grande dose de intensidade lhe motiva o
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desejo de amar a humanidade como meio de desenvolver-se at6 se trans-

formar em mestre espiritual, ou adepto.

Futuro

As seis cartas debaixo dos bracos da cruz representam condicOes

ou eventos sucessivos no futuro e dao uma pista das acoes que ele de-

ve executar para chegar a meta.

Retratando o futuro imediato esta" a Rainha de Paus invertida,

que se refere a um homem com temperamento de Leao — o consu-

lente. A enfase emprestada ao Leao d£-lhe uma pista sobre o modo

com que ele deve encarar o futuro para atingir o alvo.

Ser-lhe-ia proveitoso meditar sobre as melhores e piores quali-

dades de Leao. (Veja QUARTA PARTE, SIMBOLISMO ASTROLO-

GICO.) Cumpre-lhe cultivar uma atitude humilde e bondosa diante

das responsabilidades que atraira se quiser cumprir a sua missao. Obs-

tinacao, dominacao ou presuncao tocantes ao seu progresso nao o

deixarao atrair oportunidades de servir e, portanto, desenvolver-se.

A carta seguinte e o Valete de Paus, indicativa de que a sua area

de atividade pode situar-se perfeitamente entre mogos no mundo dos

negocios. Mostra tambem a necessidade que ele tern de tornar-se um

exemplo destacado de um carater reto, que expressa princfpios reli-

giosos (Sagitario) solidos.

Como a carta seguinte, contando de cima para baixo, e o Seis de

Paus, a musica, a arte ou o drama exercerao sobre ele robusto fascf-

nio. Ja" que o seis e o numero da tenta9ao, antes de consagrar o seu

tempo a atividades dessa natureza, ele deve refletir no modo de unir-lhes

as influencias para favorecer a meta escolhida.

Vem em seguida o Cinco de Copas, comumente interpretado

como boa sorte no amor. Visto que a carta esta invertida, o consu-

lente, as vezes, tern de envidar novos esforcos, em virtude das respon-

sabilidades ambientais, a fim de manter o sentimento do amor uni-

versal, nao permitindo que o amor pessoal influa em algum julgamen-

to (Jupiter) que ele venha a fazer.

A carta seguinte e o Valete de Ouros, indicando um homem de

temperamento aquariano. Essa carta tambem aponta para o consu-

lente, mostrando tracos que lhe incumbia estimular, como o enfoque

amistoso, psicologico e intelectual; e os tracos que lhe cumpria deses-

timular, como a mania de discutir, o extremismo e a excentricidade.

(Veja SIMBOLISMO ASTROLOGICO, Aquario.)

A ultima carta e o Nove de Paus, comumente interpretado como

amizade sdbia e proveitosa, a indicar que, depois que ele tiven adqui-
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rido os sistemas de habitos compatfveis com a espiritualidade, urn con-

selheiro dos pianos interiores o impressionara com fatos que Ihe fad-
litarao a missao.

Como cinco cartas da consulta sao de pessoas, o trabalho desse

moco se faz com grupos, espeeialmente de jovens empenhados em
negocios. Desenvolvendo os talentos significados pelas cartas, ele po-
dera realizar um trabalho missionario consideravel. Alem de tornar-se,

ele mesmo, um exemplo da vida espiritual, sera capaz de aproveitar

as oportunidades sempre presentes de plantar sementes em espi'ritos

jovens, encorajando outros a seguir tambem o caminho espiritual da vida.

Se os desejos e motivos espirituais se mantiverem num piano ele-

vado, sua mente podera ser alcancada por membros do piano interior

das legioes da luz e ser induzida a tomar posicoes e executar acoes que
o assistirao no trabalho de fazer deste um mundo melhor para se viver.

11. CONSULTA A VIDA

Usa-se eficazmente essa disposigao de cartas para uma leitura

geral da vida em face das tendencias materials, intelectuais e espiri-

tuais. Depois de embaralhar e cortar, distribuem-se as cartas viradas

para baixo na sequencia indicada pelo diagrama. Ao virar cada carta

para cima, comegando pelo topo e terminando na base, le-se como
evento ou influencia subseqiientes na vida.

Quadrado material

As cartas de numero 1 a 28 formam o Quadrado Material e repre-

sentam atividade no piano fisico. Como as atividades ffsicas e men-
tals estao intimamente entrelacadas, so sao levados em considera5ao

os evento s e condicoes fisicas que nao tenham relagao alguma com
atividades intelectuais ou consecucoes espirituais. Essas cartas, por

conseguinte, representam coisas como o corpo fisico, o conhecimen-

to publico, dinheiro e pessoas.

Triangulo mental

As cartas de numero 29 a 40 formam o Triangulo Mental e indi-

cam atividade no piano mental. Correspondem a concentragao, a con-
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secucao intelectual, aos estudos, as oportunidades de adquirir conhe-

cimentos e sugestoes para desenvolver o pensamento dirigido.

Circulo espiritual

As cartas de numero 41 a 49 formam o Circulo Espiritual e sim-

bolizam a atividade no piano espiritual. Relacionam-se com a tenden-

cia moral e as oportunidades de crescimento espiritual e apontam para

tra9os de carater que deverao ser desenvolvidos para se atingir uma

meta espiritual.

Fator dominante da vida

A carta numero 50, no centro do diagrama, tern uma significa-

cao especial. Os eventos mais importantes ocorridos em cada piano

no discorrer da vida foram lidos no quadrado, no triangulo e no cir-

culo. A carta numero 50 indica, nos tres pianos, a influencia domi-

nante na modelagem da vida do consulente.

DIAGRAMA DA CONSULTA A VIDA
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Demonstra^ao da Consulta a Vida

Uma mulher solicitou uma leitura geral da sua vida. Depois que

as cartas foram embaralhadas e cortadas, surgiu o esboco que se segue.
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Leitura

Por ser esta leitura tao demorada, o numero da carta aparece

entre parenteses antes de cada expressao-chave.
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Quadrado material

Embora vivesse nos Estados do Leste, a eonsulente descobrira

que (1) poderia ganhar dinheiro atraves de uma viagem, retratada pe-

lo Sete de Ouros. Verificando que o seu tipo de trabalho era mais bem
pago na costa Oeste, mudou-se para la. Conseguiu uma posi?ao me-
lhor remunerada no trabalho da linha de montagem e tambem (2)

ganhou com ideias originals
y o que e descrito pelo Seis de Ouros.
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Enquanto ali trabalhou, observou que (3) a filosofia pessoal con-

quista popularidade . Notou logo que havia falhas em sua filosofia pes-

soal e ern sua personalidade, que desagradavam a alguns colegas. Essas

falhas sao indicadas pela posicao invertida do Sete de Paus. A carta

numero 4, Oito de Copas, diz-lhe que ela precisa (4) misturar o prd-

tico ao ideal a firn de ser mais prontamente aceita pelos companhei-

ros de trabalho.

A atitude dos colegas e induzida pelos seus proprios (5) pensa-

mentos de inimizade, confirmados pelo Cavaleiro de Espadas. Como

a carta seguinte, Seis de Paus, esta invertida, ela e avisada de que, se

nao conseguir conquistar o respeito dos companheiros, nao progre-

dira no emprego. Era-lhe preciso compreender que (6) a promogdo

vem atraves da capacidade de dirigir os outros com um enfoque cons-

trutivo.

O Cinco de Espadas mostra o (7) fim de uma batalha legal bem

como (7) brigas a respeito de propriedades . O divorcio do primeiro

marido resultou em disputa sobre a divisao da propriedade. Podemos

supor, portanto, que as cartas destacam condicoes ocorridas em sua

vida ate aquele ponto, fato enfatizado pela carta numero 8, o Area-

no Maior X, comumente interpretado como (8) mudanga de sorte.

A carta seguinte e o Arcano Maior IX, a sugerir que se (9) a sabedo-

ria e a prudencia forem exercitadas no futuro, a vida dela sera mais

bem-sucedida.

O Dez de Paus invertido pode traduzir-se por (10) vitima de afli-

goes excentricas. Em vista do que Ihe cumpriria (11) reprimir suas emo-

goes, como indica o Cinco de Copas invertido. Ela deveria perceber,

em face das experiencias passadas, que suas emocoes discordantes ha-

viam atraido um casamento infeliz e disputas com colegas.

O Rei de Paus indica um (15) homem com temperamento de

Aries ou descreve um estado de espirito mais ardente e ambicioso ado-

tado pela consulente. Felizmente, a carta seguinte, o Arcano Maior I,

mostra que, atraves da sua (14) vontade ou destreza, ela pode (14)

transpor obstdculos.

O Dez de Espadas, colocado no canto superior esquerdo do qua-

drado, sugere que (15) ela mesma pode ser a sua pior inimiga, mas

(16)o avango com afet denotado pelo Arcano Maior XI.

Ate agora a consulente parece haver alternado ganhos e perdas.

Muitas cartas, entretanto, estao a indicar que ela poderia avancar mais

depressa no mundo fisico se desenvolvesse qualidades mentais e espi-

rituais mais fortes.

O As de Espadas mostra nao so (17) andlise falha e (17) divisao

de ideias, mas tambem (17) incapacidade de falar com fluencia. E pos-

sivel que esses tra?os se tenham formado em virtude da sua (18) busca
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da harmonia domestlca apos a morte do primeiro marido, associada

a urn (18) forte desejo de afeto. O simbolismo do Nove de Copas ad-

verte que (18) a andlise de pensamentos, sentimentos e agoes supera

alguns problemas implicitos na carta numero 17.

Se ela seguir esse conselho e aprender a (19) fazer que concor-

dem suas metas fi'sicas, mentals e espirituais, encontrara (19) fetici-

dade e alegria segundo indica o Arcano Maior XIX. Por estar a carta

invertida, ser-ljie-a preciso fazer alguns esforcos para colher os bene-

fices simbolizados por ela.

O Arcano Maior XXII invertido implica mais que (20) a indis-

cricdo pode ser a sua ruina. O Seis de Copas invertido enfatiza de no-

vo que ela deve (21) analisar cuidadosamente suas emogoes.

O Sete de Copas invertido indica que ela pode ser (22) inspira-

da por uma experiencia psiquica. Mas uma vez que a carta estd inver-

tida, como o Arcano Maior XVIII seguinte, ela deve acautelar-se, des-

de o initio, sem se esquecer de que (23) o abuso dos poderes ocultos

convida a destrulgao. O Do is de Espadas invertido mostra um (24)

caminho dificil para o sucesso. Entretanto, o Ires de Copas inverti-

do indica que o esforco conduzira a (25) ideals realizados atraves de

agdo positiva.

As atividades relacionadas com o mundo fisico parecem provir

da (26) agdo em assuntos de igreja, simbolizada pelo Tres de Paus.

Em razao das varias interpretaeoes das cartas ate agora nesta consul-

ta, podemos presumir que a consulente tern propensao para dissipar

energias, uma das qualidades discordantes de Marte, chave planeta-

ria do (27) Arcano Maior XVI. Ela deve, por conseqilencia, (27) pou-

par sua energia para os empreendimentos construtivos.

Quanto mais cedo compreender que (28) pensamentos sdo coi-

sas, como indica o Arcano Maior III, mais cedo estara palmilhando a

estrada que leva ao sucesso material. Entretanto, ele esta invertido e,

por isso, se ela tomar a (28) linha de menor reststencia, podera tro-

pegar na estrada pedregosa da (28) atividade desequilibrada.

Triangulo mental

As cartas que vao do numero 29 ao numero 40 abarcam o gran-

de triangulo de atividade mental. A carta numero 29 mostra o Arcano

Maior XXI invertido (O LOUCO), comumente interpretado como
(29) sucesso e consecugdo. E possivel que, mais uma vez, a recompen-

sa lhe venha atraves do trabalho afincado, visto que esta carta apare-

ce em posigao invertida. O DIABO (Arcano Maior XV) segue-se a ela,

advertindo que (30) a ambigao material deve ser equilibrada com as
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atividades mentals. Em outras palavras, por causa das implicates pas-

sadas desta consulta, a consulente e o tipo de pessoa que pode ser

levada tao longe em sua busca do conhecimento mental que venha

a ser urn fardo para si mesma, para os amigos e para os entes queri-

dos com o esquecimento das obrigacoes materials.

Mas (31) nomas podem ser havidas da atividade mental, como

o demonstra o As de Paus. Porque ja chegamos a conclusao de que

havera alguma luta em seu avanco mental, cumpre lembrar a ela que

(32) a superagdo de problemas fortalece o cardter, como esta impli-

cito no Arcano Maior XVII.

A carta numero 33, o Rei de Ouros, representa uma influencia

de Gemeos. Esta verticalizado, donde podemos presumir que sua influ-

encia e mais harmoniosa do que discordante. Barece estar aqui repre-

sentada uma sede de conhecimentos (Mercurioj em lugar de urn (33)

homem de temperamento de Gemeos.

Vem depois o Dois de Copas invertido, que significa (34) amor

a pesqulsa. Isso poderia indicar muita leitura, visto que se segue ao

Rei de Gemeos e precede o As de Ouros, que pode ser interpretado

como (35) amor ao estudo. Por virem essas cartas antes do Cavaleiro

de Copas, (36) pensamentos harmoniosos de amor e afeicao se asso-

ciam a pesquisa e ao estudo. Espera-se, portanto, urn resultado bene-

fico das citadas atividades.

Em seguida, afigura-se-nos que urn (37) mogo de temperamento

aquariano (Valete de Ouros) tera alguma influencia sobre a sua ativi-

dade mental.

O Arcano Maior XII invertido traduz-se por (38) o mundo ma-

terial pode dominar a alma. Isso parece dizer-nos que a carta anterior

(37) representa urn moeo, e que esse moco, volvido algum tempo,

pode ser sacrificado para assegurar o maior desenvolvimento mental

dela. Cumpre lembrar que atraves de (38) decepgoes a pessoa se for-

talece haurindo licoes das experiencias. O desenvolvimento do cara-

ter conduz a (39) vitoria, mostrada pelo Arcano Maior VII invertido

e a (40) recompensas atraves de esforgo mental, mostradas pelo Dois

de Ouros, a ultima carta do triangulo mental.

Circulo espiritual

O Oito de Espadas invertido da inicio ao circulo espiritual e mos-

tra (41) luta para manter o equilibrio. O Dois de Paus invertido signi-

fica que (42) os obstdculos podem ser resolvidos por intermedio da

andlise. A Rainha de Ouros seguinte pode indicar uma (43) pessoa

magnanima com temperamento de Libra ou uma estrutura mental
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de Libra capaz de favorecer o crescimento espiritual da consilient e.

Cumpre-lhe, todavia, (44) desenvolver urn espirito de concessoes mu-

ruas, como indica o Arcano Maior VIII invertido.

O Nove de Ouros conta-nos que (45) as fruicoes mentals du-

rum mats do que as fisieas. Se ela desenvolver uma (46) vontade for-

te, simbolizada por Leao sobre a Rainha de Paus invertida, sera ca-

paz de superar (47) a tentacdo descrita pelo Arcano Maior VI inver-

tido, e fazer progredir sua consecucao espiritual. E se seguir o con-

selho das tres ultimas cartas do circulo espiritual, descobrira que (48)

grandes alegrias Ihe estao reservadas, como o descreve o Quatro de

Copas.

Le-se comumente o Arcano Maior XIII invertido como (49) trans-

formagao. Desenvolvendo seus atributos materials, mentais e espiri-

tuais, ela recebera bencaos superiores a sua mais vasta imaginacao,

pois (49) a imortalidade estd prometida.

Fator dominante da vida

A influencia total em sua vida, sobre os tres pianos de esforcos,

e pintada pela carta numero 50, o Nove de Paus.

O numero nove quer dizer sabedoria e prudeneia. E Paus repre-

sentam os negocios. Como a consulente nao e casada, o mundo dos

negocios lhe fornecera os canals mais adequados a expressao de suas

energias de urn modo que mais contribua para a humanidade.

Desde os cavadores de valas ate os grandes lideres e spirituals,

todos tern um papel para representar na roda da vida. Cada individuo

deve diligenciar eneontrar o seu tipo especial de trabalho e de ativi-

dade. No que tange a consulente, ve-se-lhe a chave no decanato de

Sagitario-Leao da carta numero 50. Aplicando a bondade e a confian-

ca de Leao e a fe e o entusiasmo de Sagitario, ela progredira nos tres

pianos, enfrentando e superando os problemas que eneontrar no mun-

do dos negocios (Paus).

12. CONSULTA AOS QUATRO TRIANGULOS DO HOROSCOPO

Enquanto as cartas nao forem colocadas na ordem das casas do

horoscopo, a leitura de cada carta revela o que se pode esperar em

relacao ao departamento especial da vida regido astrologicamente

pela casa do horoscopo em que a carta se encontra. As cartas sao emba-

ralhadas e cortadas tres vezes e, em seguida, distribuidas na sequen-

cia do diagrama.
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Signiflcagao dos Quatro Tridngulos

Triangulo da Vida

Carta 1 vida pessoal: satfde

Carta 6 vida mental: filosofia, publicafoes, viagens

Carta 11 vida dos descendentes; fllhos, casos de amor, prazeres, espe-

culafSo

Triangulo do Poder

Carta 2 poder de atrair honrarias e autoridade: neg6cios, cr^dito, repu-

ta§3b

Carta 7 poder do meio ambiente: doenfas, inferiores, trabalho

Carta 12 poder de riqueza: dinheiro ern caixa, propriedades pessoals

Triangulo Social

Carta 5 sociedade de parceiros: rnarido ou mulher, inimigos conheci-

dos, processos legais

Carta 8 sociedade de parentes e pensamentos; irmaos e irmSs, estudos,

escritos, viagens curtas

Carta 9 sociedade de companheiros: amigos e simpatizantes

Triangulo das Coisas Escondidas

Carta 4 coisas escondidas no meio ambiente: o lar, a propriedade im6-

vel, o fim da vida

Carta 10 coisas escondidas relacionadas corn outros, dinheiro: heran-

gas, dividas, impostos

Carta 5 afli9Ses escondidas: decepgoes, restrifSes, inimigos desconhe-

cidos

DIAGRAMA DA CONSULTA AOS QUATRO TRIANGULOS DO HOROSCOPO
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Demonstra^ao da Consults aos Quatro Triangulos do Horoscopo

Quando um moco casado, com fllhos, perguntou acerca do futu-

re imediato de todas as areas de sua vida, o resultado foi a seguinte

;:nsulta ao horoscopo.

j

COPAS
1

S
COPAS

1

5
OUROS IX

XVII IV

1

2

9 6

10

6
PAUS

XIII XXI

9
COPAS

I

XII
2

PAUS
i

12 7

e 11

Leitura

Embora se possam usar expressoes-chave nesta consulta, decidi-

mos nao as empregar a fim de mergulhar mais profundamente na sim-

bologia das cartas. AI6m disso, as leituras breves formam as plata-

formas a partir das quais o leitor do taro experimentado fornece expli-

cates mais circunstanciadas.

Triangulo da vida

A carta numero 1 e o Vaiete de Copas invertido, a indicar uma

tendencia emocional suscetivel de perturbar-lhe a personalidade e,

por fim, afetar-lhe a saude. Emocoes nao controladas podem acarre-

tar problemas de peso, visto que o signo de Peixes, retratado na carta,

conduz ao peso.
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A carta numero 6 mostra O EREMITA. O consulente estava pro

fundamente interessado em estudos de ocultismo. Ultimamente, po-

rem, vira-se tao assoberbado de responsabilidades que nao tivera tem-

po de dar-lhes prosseguimento. governo aquariano desta carta signi-

fica contato com um amigo que pode levar a ampliacao da visao do

consulente. Sendo a carta vertical e harmoniosa e caindo na estacao

da filosofia, pressagia uma vida mental capaz de proporcionar ricas

recompensas.

A carta numero 11 e O ENFORCADO. Como o consulente frui

de poucos prazeres de reereacao, por ter de trabalhar sete noites por

semana a fim de sustentar a esposa e os filhos, essa carta parece impli-

car que ele logo se vera obrigado a fazer um sacriffcio ainda maior

pelos filhos. Ou, porventura, mais um filho venha a abensoar-lhe o

lar. Seja como for, e evidente o acrescimo de responsabilidade.

Triangulo do poder

A carta numero 2 e o Oito de Copas invertido e mostra discor-

dia nesse departamento da vida. Por amor da familia, ele fora obriga-

do a fazer, no passado, um sacriffcio pessoal. Musico, toca num res-

taurante onde acha que seus talentos nao estao sendo devidamente

apreciados, embora o restaurante pague bem. Como a carta esta inver-

teda, nao mostra liberacao da frustracao em futuro proximo.

A carta numero 7 e O LOUCO. Num futuro pr6ximo, ele pode-

ra manter relacoes harmoniosas com os colegas de trabalho. As difi-

culdades anteriores, indicadas pelas cartas 1 e 2, sao modificadas pela

influencia da carta do Sol, que aponta para uma robusta vitalidade.

A carta numero 12 e A MORTE. Em pouco tempo ele estara pro-

vavelmente enfrentando forte oposicao respeitante ao salario. Esse

periodo, de transicao, Ihe dara o que pensar sobre o sustento da fa-

milia.

Triangulo social

A carta numero 3 e o Seis de Paus. Essa estagao, intimamente

associada ao publico, mostra que a musica — uma das artes pintadas

pela carta — Ihe afetara o futuro e estara ligada a uma influencia be-

nefica. Como a estacao tambem representa a esposa, a carta indica

uma contfnua felicidade ao lado da companheira compreensiva e amante.

A carta numero 8 € o Nove de Copas invertido. Recentemente,

ele voltou a freqiientar o colegio durante o dia, embora continuasse
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a trabalhar a noite. Porque a carta do desejo caiu aqui, ele, ao que

tudo indica, realizara o que decidiu fazer. Sendo invertida, a carta

o admoesta a organizar-se e aplicar-se, a fim de completar os estudos.

A carta numero 9eo Cinco de Ouros, indicativa de que ele pode-

ra estabelecer contatos proveitosos com amigos e vizinhos em con-

dicoes de ajuda-lo a realizar seus propositos.

Triangulo de coisas escondidas

A carta numero 4 e o Dois de Paus invertido. Num futuro proxi-

mo ele tera a oportunidade de dar aulas particulares de musiea em

sua propria casa para suplementar a renda mensal. Entretanto, essa

aventura afetara o ambiente de sua casa, nao somente para ele mas

tambem para a esposa e os tres filhos.

A carta numero 10 e O IMPERADOR invertido. Nesse contexto,

a carta revela a possibilidade de dificuldades para pagar as contas do

mes. Mas por se tratar de uma carta de regeneracao, depois de alguma

luta e provavel que ele consiga sair-se bem.

A carta numero 5 e A ESTRELA, a ultima carta da seqiiencia.

A fulgurante estrela da verdade, da esperanga e da fe significa que a

sua profunda atitude filosofica, que ele raro revela aos outros, o leva-

ra a superar os obstaculos pintados em seu futuro.

13. CONSULTA AS DOZE CASAS DO HOROSCOPO

Depois de embaralhadas e cortadas, as cartas sao distribuidas

na seqiiencia numerica mostrada no diagrama da consulta anterior

aos Quatro Triangulos do Horoscopo.

Entretanto, elas sao iidas a fei?ao do horoscopo, eomecando com

a carta numero 1 ,
que representa a primeira casa, e lendo em sentido

contxario ao dos ponteiros do relogio para terminar com a carta numero

5, que representa a decima segunda casa.

Signiflcagao das Doze Casas do Horoscopo

1? Casa: o corpo fisico, a personalidade, a disposicSo e os interesses pes-

soais.

2^ Casa: dinheiio e prosperidades pessoais.

3? Casa: irraaos e irm5s s
pensamentos e estudos particulares, vizinhos,

viagens curtas.
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4a Casa: o lar e seu ambiente, o pai.

5 a Casa: prazeres, casos de amor, especula^o, filhos e entretenimentos.

6? Casa: ambiente e colegas de trabalho, doencas, inquilinos e animais

de estima^Sb.

7? Casa: casamento, sociedades, o publico, inimigos conhecidos, compe-

tidores e processos legais.

8? Casa: morte, dividas, impostos, presentes e heran?as, seguros e hipo-

tecas, e dinheiro de outras pessoas.

9? Casa: aulas, publicacSes, propaganda, conferenrias, viagens longas,

religiao e fUosofia, e o tribunal.

10? Casa: honrarias, negocios, reputaca"o, profissa'o, superiores e a m2e.

1 l.
a Casa: amigos, esperan?as e desejos.

12a Casa: anula9<To de si mesmo, decepcOes, restricSes, inimigos desconhe-

cidos, instituicoes e influencias caritativas.

Demonstracao da Consulta as Doze Casas do Horoscopo

Uma mulher, que perdera recentemente o marido, ficara com urn

filho de 12 anos. E se bem ela tivesse herdado uma casinha, o marido

nao fizera seguro de vida. A viuva nao trabalhara durante o casamento

mas, apos o passafnento do marido, conseguira arrumar emprego num
escritorio, que pagava pouco,

Preocupada com o bem-estar do filho e com o seu proprio futuro,

ela formulou a pergunta: "Que devo fazer para melhorar todas as areas

de minha vida?". As cartas cairam como se ve a seguir.

Leitura

A primeira casa do diagrama (carta 1) e ocupada pelo Cinco de

Espadas invertido. O naipe de Espadas indica luta e afli5ao. Isso pare-

ce indicar que ela vencerd merce de um trabalho duro. O que quer

que consiga pessoalmente (primeira casa) nao conseguira com facili-

dade (Espadas).

A segunda casa, de dinheiro (carta numero 12), mostra o Rei de

Ouros invertido, indicando que uma mulher com temperamento de

Gemeos pode ser responsavel pela influencia exercida sobre suas pers-

pectivas financeiras. (Procure Gemeos na QUARTA PARTE, SIMBO
LISMO ASTROLOGICO, se quiser material adicional para desenvol-

ver o assunto.)

O Dois de Copas (carta numero 8) encontra-se na terceira casa.

Como o dois se refere as ciencias e o naipe de Copas as emoeoes, tudo

isso indica um estado de espirito sadio e equilibrado — a paixao con-
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trolada pela razdo. Ela deve manter essa atitude, visto que a ajudara

em algumas de suas casas menos felizes.

A quarta casa, que governa o lar e seu ambiente, encerra uma

carta feliz — o Tres de Copas (carta numero 4). Isso indica que ela

devera conservar a casa herdada do marido em beneficio seu e do fi-

lho. E deve ter/e em suas agoes.

A quinta casa (carta numero 1 1 ), que rege o filho de 1 2 anos,

encerra o Dois de Espadas, comumente interpretado como doenga

por excesso de trabalho. Na ausencia do pai, o filho pode ter exacer-

bado o senso de responsabilidade e a falta de seguranca, que talvez

o levem a trabalhar em demasia, com a finalidade de proteger a mae.

A mae nao deve permitir que a preocupacSo com dinheiro influa no

menino, pois isso pode faze-lo desenvolver urn complexo financeiro,

que o acompanharia facilmente na vida adulta.

O Tres de Espadas (carta numero 7), localizado na sexta casa,

governa o ambiente de trabalho da consulente e indica que ela pode

sentir-se oprimida pela responsabilidade. Por consequencia, seria

bom que se valesse de uma atividade organizada para superar a adver-

sidade. Porque a sexta casa tambem rege a saude e esta associada ao

naipe de Espadas, ela deve decidir-se por uma acao positiva (tres) pa-

ra manter um estado saudavel e continuar a cuidar de si mesma e do

filho.
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O Rei de Copas (carta numero 3), que aparece na setima casa,

pode retratar um homem com temperamento de Cancer entrando em
sua vida, mediante casamento ou como socio. Pode tambem indicar

uma atitude bondosa para com ela por parte do publico. Com essa

carta feliz colocada nesse angulo, seria pouco provavel que o publico

lhe fizesse oposicao.

A CASA DE DEUS, Arcano Maior XVI (carta numero 10), esta

em posicao invertida na oitava casa. Como essa carta se acha ligada ao

planeta Marte, pode atrair disputa e discordia em associacao com o

ato de emprestar ou pedir dinheiro emprestado. Alem disso, nem mes-

mo no trabalho seria aconselhavel mexer com dinheiro alheio.

A nona casa, que governa a religiao e a filosofia, encerra o Arca-

no Maior X (carta numero 6). A RODA DA FORTUNA, nesse depar-

tamento da vida, mostra que a mudanga de sorte levara, sem sombra
de duvida, a adocao de novos concertos filosoficos. Novas condigoes

substituem as antigas.

A decima casa (carta numero 2) encerra o Arcano Maior IX inver-

tido, mostrando que, para o fim de proteger sua reputacao de viuva

com um filho, todas as suas acoes devem ser pautadas pela sabedoria

e prudencia. E tambem, por se tratar de uma carta aquariana, cabe-lhe

estar sempre alerta para adaptar-se a quaisquer mudancas de empre-

go (decima casa).

A undecima casa (carta numero 9) de amigos mostra o Arcano
Maior XVIII invertido, comumente interpretado como engano, amigos

falsos e inimigos secretos, e indica que os amigos deixam frequente-

mente de corresponder as suas expectativas e que ela deve escolher

os companheiros com cuidado.

A duodecima casa (carta numero 5) encerra o As de Copas, que
designa uma modificagdo mental favordvel. Sem embargo disso, ela

nao deve esquecer que a autodestruicao (duodecima casa) provem
de ser ela simpatica em excesso, estado de espirito que exige andlise.

14. CONSULTA AO HOROSCOPO INDIVIDUAL

O taro poe a came nos ossos da astrologia, pois fornece o signi-

ficado esoterico de que a astrologia carece. Esse metodo, portanto,

permite a voce compreender o mais profundo sentido da sua propria

vida, acentuando em particular os elementos mentais e espirituais.

E um meio eficaz de localizar com precisao ajudas e socorros asso-

ciados aos varios fatores natais do horoscopo que, aplicados, favo-

recerao o crescimento do carater — a mais alta funcao nao so da astro-

logia mas tambem do taro.

104



Esse metodo de ler o horoscopo nao e de natureza divinatoria,

como as demais consultas desta secao, pois se empregam principios

cientiftcos como sistema de coordenadas.

Os dados especificos requeridos para a feitura do horoscopo sao

a longitude, a latitude, a data e a hora exatas do nascimento. Adquiri-

da essa mformacao e corretamente calculado o horoscopo, voce sera

capaz de aplicar essa valiosa consulta em seu proprio beneffcio.

Como as vibracoes-chave do horoscopo individual ja terao sido

estabelecidas, o periodo de concentracao, embaralhamento, corte e

distribuicao e dispensavel.

Quer voce apenas visualize, quer realmente coloque as cartas no
modelo do seu horoscopo natal, o conhecimento adicional obtido

pela leitura dessas consultas o ajudara a descobrir a natureza e as moti-

vacoes dos seus mais intimos impulsos de pensamento. Se nao Ihe for

conveniente colocar realmente as cartas na forma do horoscopo, pode
visualizar-lhes as posicoes apropriadas.

Como so se usam os vinte e dois Arcanos Malores, eles devem
ser tirados do baralho. Para ler completamente o seu mapa, coloque

as doze cartas zodiacais correspondentes as cuspides das casas do
mapa de nascimento em torno da roda. Em seguida, coloque as dez

cartas planetarias nas posicoes das casas correspondentes aos plane-

tas na carta natal.

Formado este modelo, voce notara o que se pode esperar das casas

em que caem as cartas, julgando as combinacoes mostradas por elas,

quando juntas, de acordo com os aspectos astrologicos do seu horoscopo.

Esse metodo pode ser levado adiante e aplicado eficazmente a

progressoes. Os aspetos em progressao retratam energia num ou mais

departamentos da vida e, por causa dos varios planetas e casas envol-

vidos, formam amiude agrupamentos complexos dificeis de delinear.

Em tais ocasioes, voce pode precisar de informacoes adicionais quan-

do evidencias conflitantes o deixam em duvida. Essa situacao surge

em qualquer ramo da astrologia — natal, mundano, horario, ou de

predicao de tempo. A combinacao das cartas de acordo com os aspe-

tos e condicoes de qualquer mapa traz a luz, com freqiiencia, fato-

res que esclarecem a resposta.

So um aspeto progredido contem implica^oes incertas. Por exem-

plo, tome-se a setima casa. Ela rege tanto a sociedade no casamento

como a sociedade comercial. Para explicar melhor, digamos que um
homem e sua esposa estao numa sociedade comercial quando se for-

ma uma progressao discordante. Indica isso, acaso, uma amea?a a so-

ciedade conjugal, a sociedade comercial, ou a ambas?

O aspeto progredido desarmonico pode envolver as tres condi-

coes. A fim de determinar a condicao indicada, utiliza-se a CONSUL-
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TA TIPO SIM OU NAO para definir-Ihe o sentido. Poder-se-ia formu-

lar uma das seguintes perguntas especificas: "Esse aspeto progredido

significa o fim da minha sociedade comercial?" ou "Pode esse aspeto

significar a dissolucao do meu casamento?"

Respondidas essas perguntas, escolhe-se outro metodo para res-

ponder £ pergunta: "Que posso fazer para impedir a discordia indicada

por esse aspeto progredido?" Depois, quando se aplica o conselho,

ha uma oportunidade de transmudar a energia discordante da progres-

sao em canais construtivos e, assim, afastar a tragedia.

O que dissemos demonstra que a astrologia e o taro - as duas

chaves que abrem as portas do santuario da natureza - podem ser

usadas para melhorar a vida.

106



Terceira Parte

FRASES^CHAVE PARA AS 78 CARTAS DO TARO

Antes de estudar cada carta de per si, podemos obter uma apreen-
sao mais rapida do assunto se tivermos uma visao panoramica de'todo
o baralho. Essa abordagem nos permitira assimilar o simbolismo as-
trologico associado. Em tais condicoes, sera fornecida ao subcons-
ciente uma riqueza de material de que poderemos valer-nos quan-
do comecarmos a estudar cada carta isoladamente.

Urn baralho completo do taro consiste em:

22 Arcanos Maiores

16 Figuras

40 Arcanos Menores
78 Cartas

Arcanos Maiores: 22 cartas associadas aos dez planetas e aos doze
signos do zodiaco. Arcanos Menores: 40 cartas associadas aos 36 de-
canatos e aos quatro quadrantes, ou signos fixos (Jod, He, Vau, He), do
zodiaco.

Arcanos Maiores

Aqui estao arrolados os 22 Arcanos Maiores acompanhados de
seus mimeros, associates astrologicas e nomes das cartas:
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I Mercurio

II Virgem

III Libra

IV Escorpiao

V Jupiter

VI Venus

VII Sagitario

VIII Capricornio

IX Aquario

X Urano

XI Netuno

XII Peixes

XIII Aries

XIV Touro

XV Saturno

XVI Marte

XVII Gemeos
KVIII Cancer

XIX Leao

XX Lua

XXI Sol

XXII Plutao

O MAGO
A PAPISA
A IMPERATRIZ
O IMPERADOR
OPAPA
O NAMORADO
O CARRO
A JUSTI^A
O EREMITA
A RODA DA FORTUNA
A FOR^A
O ENFORCADO
A MORTE
A TEMPERAN^A
O DIABO
A CASA DE DEUS
A ESTRELA
A LUA
OSOL
O JULGAMENTO
O LOUCO
O MUNDO

Arcanos Menores

Os 40 Arcanos Menores consistem em dez numeros que expressam

quatro elementos diferentes - fogo, terra, ar e agua. De acordo com

o seu numero, cada carta corresponde a uma subdivisao astrologica

dos 22 Arcanos Maiores. Os quatro elementos marcam os naipes, que

significam os departamentos da vida: Neg6cios, Amor, Dinheiro e Lutas.

Os Paus indicam os sinais do fogo: entusiasmo, ambicao e ini-

ciativa. A sua leitura e dirigida aos Negocios, k Ocupacao, a Posi9ao

Social e a Honra. Os Paus representam o fogo do Verao.

As Copas indicam os sinais da agua: simpaticos, receptivos e sub-

missos. Sua leitura e dirigida as Emocoes, especialmente as Relagoes

Domesticas e Afetivas. As Copas representam as festividades do Outono.

As Espadas indicam os sinais da terra: pacientes, industriosos

e praticos. Sua leitura e dirigida a Luta e a Aflicao. As Espadas repre-

sentam os trabalhos do Inverno.

Os Ouros indicam os sinais do ar: mutdveis, sociaveis e mental-

mente alertas. Sua leitura e dirigida a Saude ou ao Dinheiro. Os Ouros

representam o ar balsamico da Primavera.
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Cada Axcano Menor corresponde a uma secao de dez graus do
zodiaco, chamada decanato e designada pelos dois simbolos do signo

que aparecem no canto superior direito da carta. O primeiro simbolo

representa o verdadeiro signo do zodiaco, ao passo que o segundo re-

presenta o seu decanato.

Os nove Arcanos Menores de cada naipe correspondent aos nove

decanatos de cada trigono zodiacal, e a decima carta abrange toda a

triplicidade, simbolizando a transicao para um novo circulo.

Aries, Cancer, Libra e Capricornio, os signos moveis, pioneiros,

formam o verdadeiro ponto de partida de qualquer trigono quando
se estabelecem as correspondencias do taro. Assim, o primeiro signo

do fogo de natureza movel e Aries; o primeiro signo move! da agua e Can-

cer; o primeiro signo movel do ar e Libra; e o primeiro signo movel

da terra e Capricornio.

Note-se que o ponto de partida para estabelecer as correspon-

dencias do taro nao e determinado pela seqiiencia zodiacal, mas por

signos moveis. Por exemplo, ainda que Touro seja o primeiro signo

da terra do zodiaco, e excluido porque nao e um signo movel, senao

fixo. Capricornio, ainda que se aproxime do fim da seqiiencia zodia-

cal, tern de ser o ponto de partida do trigono da terra, por ser o uni-

co signo da terra de natureza movel.

NAIPES PAUS COPAS OUROS ESPADAS
ASES 1? -<v ?Zo-5Z£ =0=-=i vs-n
DOIS <y-.fi 5Z5-TTV =2=-S» rr-a

TRES <y- s £3- X ^.-n VJ-nj
QUATROS Jl-JL Trv -7TV zz-zz a -a

CI NCOS A - s TTV - X =¥-n u -rTg

SEIS SL - V TTV -O ZZ-n, B-V7

SETES s - V x - X x -n ny-rr?

OITOS *-•- V X -S3 B -^k rTB-Vr

ISIOVES s- Si X -TTV n -zz nj-8

DEZ FOGO Agua AR TERRA
LEAOJl AGUIAttv H0MEM=r TOURO B

JOD HE HE VAU

A lista acima apresenta graficamente as correspondencias astro-

logicas dos 40 Arcanos Menores. Sobre a interpretacao desses simbo-

los, veja a QUARTA PARTE, SIMBOLISMO ASTROLOGICO.

Figuras

Existem 16 Figuras (Arcanos da Corte). A fim de representar

diferentes tipos de pessoas, 12 cartas (Reis, Rainhas e Valetes) sao

atribuidas aos temperamentos retratados pelos doze signos do zodiaco.
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As quatro figuras remanescentes (Cavaleiros) indicam as especies de pensa-

mentos que esses diferentes tipos de pessoas tern. Os Reis, Rainhas

e Valetes descrevem os doze temperamentos basicos das pessoas; e

os Cavaleiros indicam os pensamentos que eles tern.

Escolheu-se o arranjo seguinte para conservar a sequencia dos

signos zodiaeais visando a uma associacao mais facil. Dai que os ca-

becalhos dos naipes nao aparecam na mesma sequencia da tabela anterior.

NAIPES PAUS ESPADAS OUROS COPAS

REIS <y M I S3
RAINHAS Jl (TE ^t T1V

VALETES
CAVALEIROS FOGO

LEAO JV

TERRA
TOURO 8

AR
HOMEM:ss

AGUA
AGUIAttv

JOD VAU HE HE

A visao panoramica do baralho do taro mostra-nos que as 78 cartas

se baseiam nos dez planetas, nos doze signos com suas 36 divisoes de

decanatos e os quatro quadrantes do zodiaco. E facil ver, portanto, que

o connecimento da astrologia e uma necessidade para o bom leitor

do taro. Nao obstante, ainda se podem usar as cartas sem conhecer

a astrologia, mas a profundidade do sentido nao sera, de certo, tao

completa sem o recurso ao simbolismo astrologico basico.

Selecao da Frase

A apreensao dos principios basicos e o desenvolvimento da ca-

pacidade de aplica-los marca o competente leitor de cartas. Um lei-

tor que confia apenas em simples "Hstas" de significados das cartas

nao compreende com clareza a sintese dos principios fundamentals.

Se se limitar a consultar uma lista, deparar-se-a continuamente com

"conflitos" entre uma carta e outra.

As listas sao valiosas para o estudante que esta comecando, co-

mo auxiliar do estudo dos fundamentos. Em ultima analise, porem,

a interpretacao se baseia em principios simbolicos, e nao em listas,

que simplesmente procederam dos principios.

Se tornanno s os principios simbolicos que existem por tras do

Nove de Copas teremos uma demonstracao disso. O numero 9 repre-

senta sabedoria e prudencia (indicadas pelo Arcano Maior IX). Esta

associado ao signo de Aquario. O naipe de Copas aponta para emo-

56 es, sobretudo domesticas e afetivas. A carta esta ligada tambem ao

signo de Peixes, bem como ao seu terceiro decanato, subgovernado

por Escorpiao. Tanto Peixes quanto Escorpiao sao signos de regencia
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dupla (dois planetas que regem urn signo so); por consequencia, Ne-

tuno, Jupiter, Plutao e Marte se acham envolvidos. Na carta, so esta

pintado urn dos regentes — Plutao — do decanato de Escorpiao. En-

tretanto, o leitor que tiver conhecimento de astrologia introduzira

os demais planetas.

A titulo de ilustracao, aqui estao duas frases-chave arroladas

sob o Nove de Copas.

X.Paixao suplantada por amor exaltado. A frase-chave em sua

inteireza supoe emogao, retratada pelo naipe de Copas. A paixdo e sim-

bolizada por Escorpiao ou Plutao. Suplantada indica a aplicacao da

sabedoria e da prudencia (9) a um problema emocional. Por amor exal-

tado provem do simbolismo astrologico de Netuno, que e a oitava

superior de Venus (amor).

2. Forte desejo de afeicdo. Forte desejo e mostrado pelo signo

intenso de Escorpiao, e afeigao esta associada ao naipe de Copas.

Para aprender a modelar expressoes-chave a partir do simbolis-

mo basico de suas cartas, um esplendido exercicio de treinamento

consiste em tomar cada expressao arrolada debaixo de cada carta nes-

ta secpao e ajusta-la ao simbolismo representado pela carta. Logo de-

pois voce estara formando rapidamente suas proprias frases originals

ligadas aquele simbolismo especifico.

Alem dos simbolos astro 16gicos, os 22 Arcanos Maiores con-

tent desenhos ligados a outro simbolismo. O simbolismo desses de-

senhos que se veem nos Arcanos Maiores foi tao completamente de-

senvolvido no livro The Sacred Tarot (O Taro Sagrado) de C. C.

Zain, que nao sera repetido aqui. O espaco que teriamos de reservar pa-

ra isso foi usado mais proveitosamente para elucidar a leitura das

cartas.

Nao ha limite para o que se pode ganhar meditando sobre qual-

quer uma das cartas. Olhemos, por exemplo, para o Arcano Maior I.

Os dois simbolos mais destacados que nos prendem os olhos sao o
algarismo romano I no topo da carta e o A maiusculo na parte infe-

rior. Nao parece logico que o nosso maco de 78 cartas do taro comece
com o numero lea letra A — ambos usados ha muito tempo para de-

signar o infcio de alguma coisa?

No canto superior direito divisamos o simbolo de Mercurio, o

mensageiro dos deuses. Desde tempos imemoriais, Mercurio tern sido

sinonimo de mente. Antes mesmo da formacao do universo, ele ha

de ter sido concebido primeiro na mente do Criador. E ainda hoje,

antes que se manifeste fisicamente, qualquer coisa e concebida, pri-

meiro, no interior de uma mente (Mercurio). Quao amiude temos ou-

vido que precisamos prestar atencao aos nossos pensamentos, ja que

"pensamentos sao coisas"?
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Como o numero I e a letra A subentendem urn inicio, podemos

presumir que nisto esta implicita alguma forma de acao. Mercurio tam-

bem aponta para a atividade guiada pela razao. Para que qualquer ati-

vidade redunde em bom exito, faz-se mister forca de vontade. O ho-

mem retratado no Arcano Maior I, de pe, alto e firme, simboliza a

atitude da vontade que precede a acao.

O duplo gesto feito por suas maos e simbolicamente significa-

tivo. A mao direita, que aponta para o ceu, representa a busca cons-

tante de iluminacao mental, e a mao esquerda, que aponta para a ter-

ra, denota o desejo de transpor obstaculos fisicos com o conhecimen-

to' adquirido. Mostra tambem uma robusta vontade de dominar to-

dos os atos da vida pelo espirito.

No canto direito inferior do desenho encontramos urn cubo ou

quadrado representando obstaculos fisicos que precisam ser supera-

dos para que se aprendam as licoes da vida.

A ibis sagrada do Egito, ao lado do cubo, indica que as limita-

96 es fisicas (representadas pelo cubo) so sao sobrepujadas por cons-

tante vigilancia.

Em cima do cubo ha uma espada, uma moeda, uma copa e uma

cruz, a ultima das quais se emprega para simbolizar os Paus nas cartas

do taro. Esse quarteto, que representa os quatro naipes do taro, fi-

gura licoes que deverao ser aprendidas atraves de luta, dinheiro, emo-

goes e negocios.

A tunica branca usada pelo hornem significa pureza de corpo e

de mente, original ou reconquistada. Seu cinto e retratado por uma

serpente que morde o proprio rabo, o que sempre simboliza eterni-

dade. O diadema de ouro ao redor da cabeca significa iluminacao e

expressao universal.

Manipulacao dos Sfmbolos

Os desenhos simbolicos em cada urn dos Arcanos Maiores po-

dem ser interpretados da maneira acima. Entretanto, no caso dos Ar-

canos Menores e das Figuras, nos nos fiamos mais do simbolismo as-

trologico do que do simbolismo pictorico. Da-se enfase aos signos as-

trologicos, aos decanatos, aos planetas e aos naipes do taro.

Examinemos, por exemplo, as 16 Figuras. Os quatro Reis, as quatro

Rainhas, os quatro Valetes esfao associados aos doze signos do zodfaco:

Reis para os quatro primeiros signos; Rainhas para os quatro segundos e

Valetes para os quatro ultimos.

Os signos zodiacais sao formados de quatro elementos - fo-

go, terra, ar e agua - com os quais se relacionam os naipes das cartas
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do taro: fogo para Paus, terra para Espadas, ar para Ouros e agua pa-

ra Copas.

As quatro cartas de Cavaleiros correspondem aos quatro quadrantes

do zodiaco. Cada um deles se identifica com urn signo fixo: Leao-fo-

go-Paus; Touro-terra-Espadas; Aquario-ar-Ouros; e Escorpiao-dgua-Copas.

A interpreta5ao comum dos Reis, Rainhas e Valetes e uma pes-

soa de certa natureza. Por exemplo, o Rei de Paus indica um homem
com temperamento de Aries. Entretanto, se estiver invertido, o Rei

de Paus iridicara uma mulher com temperamento de Aries.

Em qualquer um dos casos importa compreender que a pessoa

indicada nao precisa ter nascido sob o signo de Aries. A unica coisa

que a carta nos diz e que a pessoa possui tracos de Aries. Isso demons-

tra, mais uma vez, que, quanto mais a pessoa conhece astrologia, tan-

to mais capaz sera de investigar o simbolismo do taro.

Em lugar de representar uma pessoa, a figura interpreta-se amiu-

de como influencia ambiental modificadora, cuja natureza e descrita

pelo simbolismo astrologico da carta. Exemplos disso encontram-se

na Demonstracao da Consulta a Piramide, na SEGUNDA PARTE des-

te livro.

Todavia, quando a figura representa uma pessoa, sua influencia

sobre a vida do consulente e descrita pela carta que a precede. E a

acao que essa pessoa efetuara ou os movimentos que fara sao mostra-

dos pela carta que se segue na sequencia.

As cartas dos Cavaleiros representam pensamentos ou inteligen-

cias invisiveis, que influem na vida do consulente. A pessoa que tern

os pensamentos indicados e representada pelo Arcano Maior mais pro-

ximo do Cavaleiro. Para significar a for^a de transporte e a significa-

9ao astrologica do pensamento, os Cavaleiros estao montados. Pen-

samentos e pianos favoraveis sao indicados quando eles caem na posicao

correta. Em posi9ao invertida, mostram pensamentos ou inteligencias

invisiveis prejudiciais aos interesses do consulente.

Se voce quiser colher um significado e um alcance mais amplos

para suas frases-chave relativas as figuras, procure a QUARTA PAR-

TE, SIMBOLISMO ASTROLOGICO. Ali encontrara imensa varie-

dade de itens ligados ao signo que se mostra na mencionada figura.

Pode escoiher uma que se ajuste ao conteudo da pergunta, ajudan-

do o leitor a conseguir uma estimativa mais completa das forcas em

a9ao.

Ao let qualquer carta do taro, seus proprios resultados depen-

derao da magia ou da alquimia do seu pensamento e da sua imagina-

9§o pessoais. Com a pratica, voce surpreendera sua propria mente uti-

lizando a Lei da Associa9ao, ligando simbolos pertinentes uns aos ou-

tros em conceitos significativos e vigorosos. A utiliza9ao de duas ou
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mais expressoes-chave para a mesma carta resultara, as vezes, numa

interpretacao mais descritiva. Isto se faz eficazmente na Demonstra-

cao da Consulta Solar na SEGUNDA PARTE.

Depois que tiver estudado este livro, voce chegara a conclusao

de que ler as cartas do taro nao e brineadeira de crian9a. Os funda-

mentos sao simples, mas porque podem ser aplicados a qualquer uma

e a todas as faeetas do universo, suas ramificacoes sao ilimitadas. Em-

bora sejam diversas das frases-chave para cada carta, a batida ou to-

nica basica sao as mesmas. A experiencia conduz a escolhas certas,

que, alcancadas, trazem nao- so uma leitura proveitosa mas tambem

um brilho de ufania.

Simbolismo Universal

E na experiencia humana comum que se baseia o simbolismo

universal. Independentemente do lugar em que vivem as pessoas ou

da lingua que costumam falar, a linguagem do simbolismo universal

e compreendida. A natureza humana nao mudou muito com o pas-

sar dos seculos e as reacoes do hornem permanecem, basicamente,

as mesmas. Portanto, as primeiras respostas a um simbolo, dadas pe-

los antigos caldeus, provavelmente nao diferiam, digamos, da dos mem-

bros da ONU hoje em dia.

Por exemplo, uma nuvem sugere chuva, raios e trovoes. Em adi-

cao aos simbolos naturais, os povos primitivos desenhavam pictogra-

mas para registrar seus interesses e advertencias. Finalmente, a pro-

poreao que o homem evolveu, simbolos e alegorias, reveladores de

pensamentos importantes para serem comunicados a outros, foram

transmitidos atraves das geracoes.

A historia amontoou um registro de associates que formam

a linguagem do simbolismo universal. Quanto mais se familiarizar

com esses simbolos vastamente conhecidos, com tanto maior faci-

lidade voce interpretara as cartas do seu taro. Explicacoes de sim-

bolismo comum podem ser encontradas em todo o correr deste li-

vro, e associates especificas para cada signo e cada planeta estao

classificadas na QUARTA PARTE, SIMBOLISMO ASTROLOGICO.

A aplicafao do simbolismo universal permite ao leitor das car-

tas do taro vasta latitude. Um dos simbolos ocultistas mais nota-

veis, que proporciona pesquisas interminaveis, e a serpente. Em sua

ampla interpretacao, representa o sexo ou a energia viril. Quando

pintada mordendo a cauda, indica eternidade. Quando aparece com

a cabeca projetada para cima, significa iluminacao. Quando localizada na
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fronte de uma pessoa, tambem significa iluminaeao. Entretanto, se apare-

cer na regiao do plexo solar, significa energias criativas usadas unlea-

rnente para a satisfacao fisica.

Outro exemplo: o significado comum de preto geralmente se refere

a alguma coisa ma ou infeliz. Por outro lado, pode simbolizar uma fa-

ceta oculta — uma faceta nao necessariamente infeliz. Ou tome-se tocha:

num pictograma ela indica iluminaeao ou espiritualidade, ao passo

que em outro talvez aponte para a destruicao fisica — o que tanto

pode ser bom quanto mau, dependendo da materia associada a ela.

Simbolos Universais

Seta: vingar^a, novidades desagradaveis

Preto: mal, infelicidade, ignorancia, engano

Touro: trabalho necessario ao progresso

Borboleta: imortalidade, prazer

Corrente: restricoes

Circulo : eternidade, espofrito

Crescente (Lua): alma

Crocodilo: crueldade

Ciuz ; terra, materia, quatro reinos elementares

Cubo: mundo fi'sico

Couraga; resistencia

Escuridao ; sono ou morte

Pomba;paz

Dragao : poderes da treva e do mal

Aguia: alturas espirituais, sexo

Terra : mundo material

01hos:percepgao

vendados: cego, sem preconcertos, inexperiente

Pe*s: entendimento

Peixe : lucro

Estrela de cinco pontasrhomem ou mulher invertido; magia negra

Chama;espfrito

Flores:virgem, felicidade, amor, boa vontade

Bode : ambicoes materials e egoistas

Ouro : luz

Mao: esquerda: negativa, feminina, receptiva

direita: positiva, masculina, executiva

apontada para baixo: fisica

apontada para cima: espiritual

Porco : cobica
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Lampada; inteligencia

Luz:vida e atividade

Linha: horizontal: passiva, negativa, feminina

vertical: positiva, masculina

ondulada: indecisa'o

Leao : fonja, desejos animals do homem

Mana: alimento espiritual

Lua:femea

Pentagrama: veja Estrela de cinco pontas

Estrela Polar : verdade eterna

Piramide: climax de seguranfa terrena

Balancas: pesando o bem contra o mal, casamento

Escaravelho : imortalidade da alma

Escorpiao : egofsmo

Gadanha:colheita de esforcos terrenos

Serpente : sexo ou energia viril

mordendo a cauda: ilumina^o

na fronte : iluminacao

no plexo solar: energias criativas usadas tao-somente para a satisfacao

fi'sica

Esfinge: passagem do tempo

Quadrado: obstdculos, luta

Cajado: progresso mediante luta, experiencia

Sol : macho

Tau: forca viril

Triangulo;mente

Trigono; sorte, tranquilidade

Doze estrelasio zodlaco

Branco: pureza, afortunado, iluminacao

Mocarpureza

Seguem-se listas de frases-chave para cada urn dos 22 Arcanos

Maiores, dos 40 Arcanos Menores e das 16 Figuras. A parte a pa-

lavra-chave do decanato representado por cada um dos Arcanos

Menores, e a palavra divinatoria comum para cada um dos Arcanos

Maiores e Menores, nao tern nenhuma importancia especial a colo-

cagao das outras frases-chave de cada lista. Logo acima das FRA-

SES-CHAVE encontrar-se-a a ASSOCIAgAO ASTROLOGICA, que

anota os principios simbolicos sobre os quais se baseiam as expres-

soes-chave.
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ARCANO MAIOR

I

OMAGO

Assoctag&o Astrologica:

Merciirio

Frases-Chave:

vontade ou destreza

ganhe pela persist§ncia

forca de vontade

a mente acima da materia

triunfe pela analise

fe* num poder mais alto

adquira pelo esfor§o

venga obstaculos

justice atrave's da integridade

aplique a for9a com compaixao

amor a justica

tome a iniciativa

influencias cambiaveis

AS DE PAUS

Associagao Astrologica:

Merciirio, Aries, Marte

Frases-Chave:

notfcias de uma oportuna atividade

comercial

atividade comercial de natureza mental

viagem de negocios

atividade intelectual agressiva

nova atividade no emprego

novo empreendimento em beneficio da

reputacao

honras obtidas com a atividade mental

tendencias cientfficas nos neg6cios

conferencia de neg6cios

analise de assuntos pessoais

aclfo defensiva para proteger a honra

desafio que requer agressao

iniciativa tomada

urn chamado telefonico
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AS DE COPAS AS DE OUROS

Associacao Astrologica:

Mercurio, Cancer, Lua

Frases-Chave:

uma carta de pessoa amada

estados de esprrito

discurso emocional

sestros mentals

viagem de simpatia

noticias sob re uma nova casa

por interme'dio do estudo, conheca um
novo amor

viagem associada a assuntos dorndsticos

um feitio mental simp£tico

um estado de espfrito que exige an«ilise

analise de relacoes afetivas

natureza do amor guiado pelo intelecto

conversafffo mal-entendida

conselho de quern quer bem

Associagao Astrologica:

Mercurio, Libra, Venus

Frases-Chave:

viagem curta

piano de acao

dinheiro da venda de um manuscrito

tire proveito da habilidade artfstica

linha cienu'fica de acao

contato social visando a lucro financeiro

escrever ou fazer conferencias por di-

nheiro

conversafao amistosa

uniao de ide"ias

casamento por dinheiro

feliz disposicao de espfrito

amor ao estudo

conversagSo recompensadora numa
atmosfera social

focalize talentos verstfteis

equilibre o or9amento

gastos com entretenimento
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AS DE ESPADAS

Associagao Astrologica:

Mercurio, Capric6rnio, Saturno

Frases-Chave:

noticias de doen$a ou morte

organizacao

problemas com correspondencia

morte de urn empreendimento inte-

lectual

luta por obter organiza?ao

um estado de espirito deprimido

discurso de natureza melanc61ica

oposicao as suas idelas

repressao de noticias

atrasos em atividades intelectuais

dificuldade de ajustamento

ana"lise falha

bloqueios mentais

divisao de ideias

incapacidade de falar com fluencia

ARCANOMAIORII
A PAPISA

Associagao Astrologica:

Virgem

Frases-Chave:

ciencia

a verdade sempre vence

mantenha em silencio suas inten^oes

nao atire pCrolas aos porcos

escolha seus companheiros com discri-

minacao

sinceridade desvela sabedoria

siga o seu palpite

revelacao atravSs da ciencia

intercambio intelectual

analise sua situagao

um padrao de trabalho ordenado

ambiente de trabalho

servigo cauteloso
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DOIS DE PAUS DOIS DE COPAS

Associacdb Astrologica:

Virgem, Leao, Sol

Frases-Chave:

neg6cio que depende de mdtodos cien-

tfficos

exaltacao

vele por seus interesses

obsticulos resolvidos pela analise

estima dos colegas de trabalho

prazer nos neg6cios

promocao no trabalho

estado de espirito sadio

sucesso em empreendimentos comerciais

educate para os neg6cios

empreendendo um negdcio pioneiro

aventura cientifica pessoal

atalhe mal-entendido com analise

ponha ordem nos Mbitos pessoais

servico por motivos comerciais

Associacao Astrologica:

Virgem, Cancer, Escorpiao, Lua,

Plutao e Marte

Frases-Chave:

um trabalho de amor

revelacao

impulsos romanticos

amor do lar

metodos cientificos usados no lar

romance secreto revelado

amor a pesquisa

interesse por atividades mentais

emocoes guiadas pela razao

demonstragao afetiva

uma uniao perfeita

amor reciproco

paixao controlada pela razao

caso de amor impulsivo
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DOIS DE OUROS DOIS DE ESPADAS

Associagao Astrologica:

Virgem, Libra, Aquario, Venus,

Urano, Saturno

Frases-Chave:

dinheiro ganho com trabalho arduo

independencia

lucro financeiro merce de um engenho

sociedade ou casarnento proveitoso

lucro gracas a atividade social inesperada

galanteio inusitado

recompensa por esforco mental

caso de amor atrapalhado por frieza

recompensa por servico prestado

reuniao amistosa por interesses cientf-

flcos

id^ias avancadas

novos m^todos no ambiente de trabalho

responsabilidade sdria que acarreta ten-

sao mental

atividade para pagar dividas socials

Associagao Astrologica:

Virgem, Capric6rnio, Touro, Sa-

turno, Venus

Frases-Chave:

doenca por excesso de trabalho

martfrio

obsticulos superados pelo amor

forca

desenvolvimento mental atravds da luta

lucro final merce da perseveranca

carninho dififcil para o bom exito

a razao influi nos superiores

triunfe sobre obstdculos

problema conjugal

padrSes met6dicos tomam-se tediosos

problema com propriedades

abordagem prdtica do trabalho

decepcao de natureza social

responsabilidade para com amigos
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ARCANOMAIORIII
A IMPERATRIZ

Associacao Astrologica:

Libra

Frases-Chave:

casamento ou a9ao

exito em empreendimentos criativos

a mente acima da materia

pensamentos sao coisas

agoes e reacoes

uniao de mentes

atividade social

linha de menor resistencia

atividade desequilibrada

a indecisao leva a tristeza

atividades rnentais e socials

oposi§ao amistosa

separa9ao de la90s

TRES DE PAUS

Associagao Astrologica:

Libra, Aries, SagitMo, Marte, Ju-

piter

Frases-Chave:

uma sociedade comercial

propaganda

disposicao jovial

triunfe sob re mimigos

exito em assuntos legais

aja pensando no futuro

lucros financeiros decorrentes de ativi-

dade social

confianca em si mesmo

a9ao agressiva

sucesso final

atividade publicitana

piano para elevar o prestigio

ativo em assuntos de igreja

entusiasmo no emprego
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TRgS DE COPAS TRES DE OUROS

Associagao Astrologica:

Libra, Cancer, Peixes, Lua, Ne-

tuno, Jupiter

Frases-Chave:

um casamento de amor

pesquisa •

atividade romantica

ideais realizados mediante acao positiva

devocao a farmlia

afeicoes despertadas

uma amizade calorosa

perigo de superindulgencia

f6 em acao

emocoes desenfreadas

tendencia a ser ultra-sensivel

sorihos prof^ticos

agir iludido

tendencias artfsticas em acao

revelacao pa'quica

Associagao Astrologica:

Libra, Gemeos, Venus, Mercurio

Frases-Chave:

um casamento por dinheiro

expiacao

sucesso em vendas

lucro em atividades sociais

dinheiro ganho com esforco intelectual

proventos de sociedades

compensacao resultante de uma viagem

de negtfcios

dinheiro pelo correio

remuneracao de intercambio social

falatorios criam comocao

interesses esparcos derrotam prop6sito

fusfio de atividades sociais e mentais

recompensa por esforcos criativos

erros no emprego
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TRfiS DE ESPADAS ARCANO MAIOR IV

GIMPERADOR

Associacao Astrologica;

Libra, Capricdrnio, Virgem, Sa-

turno, Mercurio

Frases-Chave;

um processo judicial ou um divbrcio

idealisrao

separagao de conceitos mentals

atividade organizada para superar adver-

sidade

luta em negbcios

discurso antagonico atrai afligao

misture o ideal ao pritico

disc6rdia em sociedade comercial

cisao social

trabalho mental pesado

sujeitado pela responsabilidade

discussao com um amigo

falsa atividade visando ao aplauso social

me'todos secretos em neg6cios

Associacao Astrologica;

Escorpiao

Frases-Chave:

compreensao

conquista

poder moral adquirido atravds de estu-

dos ocultistas

dominio do materialismo

energia criativa abundante

mente investigativa

vencendo com a forca de vontade

conclusao do trabalho

lutar pela verdade e pela justiga e* um
dever

conhecimento adquirido com a expe-

riencia

triunfe sob re os obstaculos

impulso sexual dirigido apropriada-

mente

confianga no desenvolvimento apro-

priado
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QUATRO DE PAUS QUATRO DE COPAS

Associagao Astrologica:

Escorpiao, Leao, Sol

Frases-Chave:

uma hera^a

dominio

empreendimento bem-sucedido

honras conquistadas atraves de iniciativa

o amor domina

promo9ao no trabalho

influencias de pessoas com autoridade

gldria refletida nos filhos

bom cre"dito comercial

negocia90es completadas

for9a de vontade aplicada atrai sucesso

tensoes nos neg6cios obstam ao pro-

gresso

manobras politicas para lograr com-

preensao

atinja a humildade

Associagao Astrologica:

Escorpiao, Plutao, Marte

Frases-Chave:

aumento na famflia

expediente

amor durivel

grandes alegrias estao a sua espera

prazer em atividade de grupo

uma amizade forte e duradoura

cuidado carinhoso dos pais

harmonia dome*stica duradoura

intui9ao emocional

afetos compreendidos

exposi9lo de um piano de vingar^a

superenfatiza9ao das emo9oes

titicas dra"sticas para ganhar um ponto

investiga9ao ativa da" resultados
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QUATRO DE OUROS QUATRO DE ESPADAS

Associacao Astrologica:

Escorpiao, Aquario, Urano, Sa-

turno

Frases-Chave:

dinheiro conseguido por interme'dio de

um s6cio

originalidade

presente de um amigo

lucro financeiro inesperado

recompensa por talento

proveito merce de inver^ao

nova avenida de compreensao

aumento de salarios

consecu9ao atrave's de ide'ias originais

a organizafao leva ao lucro

propriedades duraveis

condi?oes mecanicas ou eldtricas

atividade planeada para o progresso

a discussao retarda o progresso

Associacao Astrologica:

Escorpiao, Touro, Venus

Frases-Chave;

remorso de uma a$ao passada

determina?ao

caso de amor infeliz

reservas financeiras

morte de um empreendimento artfstico

acumulacao de propriedades

determinacao para veneer obstaculos

venca por meio de trocas de ide*ias

amor conquistado com perseveranca

a paciencia 6 recompensada

escalada lenta mas segura

ofendendo um amigo

obstaculos & compreensao

defenda as emocoes da negatividade

persistencia laboriosa
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ARCANO MAIOR V
OPAPA

CINCO DE PAUS

Associagao Astrologica:

Jupiter

Frases-Chave:

religiao ou lei

ajuda atrave*s da inspiracao

compreensfo decorrente da inteligencia e

da vontade

a meditacao traz iluminacao

sucesso gracas ao bom julgamento

influencias bem-afortunadas

forca proveniente do desenvolvimento

da forca de vontade

sucesso final

triunfo em assuntos legais

favores de profissionais

a boa vontade leva a justica

o materialismo atalha o progresso

evite o excesso de indulgencia

Associagao Astrologica:

Jupiter, Leao, Sagita"rio, Sol

Frases-Chave:

boa sorte em neg6cios

reforma

a atividade social beneficia o emprego

lucro pela especulacao

sucesso de empreendimento

sucesso teatral

visao comercial

custodia de filho

inspiracao atrave*s da religiao

pratique a fe"

pr^ticas comerciais desarranjadas

boa vontade de fregueses e clientes

acoes impulsivas em acao

recompensas de uma atitude filos6fica

fe" nos superiores
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ensrco de copas CINCO DE OUROS

Assochgao Astrologica:

Jupiter, Escorpiao, Peixes, Plutao,

Marte, Netuno

Frases-Chave:

boa sorte no amor

responsabilidade

contenha as emoeoes

um apego profundamente arraigado

afeicoes firmes

benefi'cio de influencias ocultas

reprima a sensibilidade com julgamento

sadio

ilusSes domdsticas

fidelidade no amor

reforce a crenca com fatos

responsabilidade emocional atraida

reallzacao de um sonho

expanda id^ias fixas

recompensando a experiencia psiquica

AssociagSo Astrologica:

Jupiter, Aqu£rio, Gemeos, Urano,

Saturno, Mercurio

Frases-Chave:

riqueza abundante

inspirasao

gaste sabiamente

recompensa por escrever, ensinar ou fa-

zer conferencias

uma viagem de especializa9ao

ajuda atravds de vizinhos

estudo para o sucesso futuro

contato proveitoso

assistencia amistosa

dinheiro atrav^s de id&as originais

decisao de um processo judicial

expansao da tesouraria do clube

idems filos6ficas atraem riqueza

indulgencia excessiva aperta o 019a-

mento

documento legal na correspondSncia
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CINCO DE ESPADAS ARCANOMAIORVI
NAMORADO

Associagao Astrologica:

Jupiter, Touro, Virgem, Venus,

Mercurio

Frases-Chave:

salvamento do perigo

luta

a discriminacao substitui a impulsi-

vidade

a vigilancia mostra-se proveitosa na un-

decima hora

supere a adversidade religiosa

brigas acerca de propriedades

obsta*culos superados pela U
doenca provenience de preocupacoes fi-

nanceiras

a fe* rornpe barreiras

atitude positiva ajuda a prevenir mo-

le*stia

beneffcio do ambiente de trabalho reor-

ganizado

lucro merce de trabalho arduo

fim de uma batalha legal

suspensao de uma restricao

Associagao Astrologica:

Venus &*-*

Frases-Chave:

tenta?ao

ollie por baixo das aparencias superfi-

ciais

aferre-se as suas resolucoes

tome uma decisao firme

amor do bem-estar, do conforto ou do

luxo

resista ao sensualismo

estabilize suas emocoes

sonde os valores espirituais

procure a orienta^o divina

escolha seu caminho com cuidado

natureza afetuosa infiel

assuma uma posi9ao firme

amigos o cercam
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SEIS DE PAUS SEIS DE COPAS

Assoeiacao Astrologica:

Venus, Leao, Aries, Sol, Marte

Frases-Chave:

miisica, arte ou drama

ambigao

natureza de amor poderosa

busque a moderacao

evite medidas extremas em negdcios

a promocao vem da capacidade de go-

vernar os outros

enfatize alvos e metas moderados

atividade social para promover neg6cios

equilibre o prazer com a praticabHidade

boas maneiras conquistam amigos

confie no bom gosto

neg6cio de natureza artistica

o vendedor persuasivo obtdm maior

sucesso

concentre energias para prevenir o fra-

casso

controle a agressividade no trabalho

Associagao Astrologica:

Venus, Escorpiao, Cancer, Plutao,

Marte, Lua

Frases-Chave:

um caso de amor

consecugao

cuidado com a atragao do vfcio

verifique os seus palpites

analise com cuidado suas emo?5es

o magnetismo pessoal atrai

utilize sua imaginagao criativa

a atividade construtiva supera o sensua-

lismo

fertilidade de ide*ias

o expediente traz harmonia ao lar

feliz evento familiar

vontade firme nos negdcios do corafao

defenda-se da lealdade muta'vel

sociedade bene*fica
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SEIS DE OUROS SEIS DE ESPADAS

Associacao Astrologica:

Venus, Aquario, Libra, Urano, Sa-

turno

Frases-Chave:

urn acontecimento social

repressao

as pequenas coisas contam

critica amigavel

psicologia para conquistar urn ponto

lucro proveniente de neg6cios sociais

recompensa por atividades humanitarias

ganho em razao de iddias originais

fusao visando ao dinheiro

o amor domina a ambic^o material

interesse pelos assuntos do mundo

procure companheirismo espiritual

sociedade criativa visando ao lucro

seja decisivo quando a oportunidade ba-

ter a porta

Associagao Astrologica:

Venus, Touro, Capricornio, Sa-

tumo
Frases-Chave:

dissipacao

domi'nio

orce as suas energias

a luta leva ao progresso

noticia traz uma tentagSo

lenta e firme escalada do sucesso

use talentos para ajudar os outros

antagonismo de companheiros

energias dispersas trazem tristeza

problemas com sua conta bancaria

atrasos em assuntos afetivos

tentacao relacionada com negocios

posi9a'o firme evita desorganizagSo

organize o seu trabalho
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ARCANO MAIOR VII

O CARRO
SETE DE PAUS

Associagao Astrologica:

Sagitario

Frases-Chave:

vitoria

aplicaca"o de poderes mentals e fisicos

sucesso pelo uso da inteligencia

perfeicao atingida pelo esforco ativo

poder de comandar os outros

a vocacao traz a Hbertacao

decisao pronta e justa

apreciagSb permite valores mais altos

beneffcio resultante de um enfoque fi-

losofico

situacSo material vencieta

despiste a burocracia

zelo de servir a humanidade

viagem estimula o entusiasmo

Associagao Astrologica:

Sagitario, Jupiter

Frases-Chave:

ensino ou publicacoes

devocao

confie em seu proprio julgamento

protecao contra o perigo

influencias bendvolas o cercam

ponha a mira num ni'vel ideal

disseminacao de ideias construtivas

canalize os desejos e controle os im-

pulsos

princi'pios religiosos aplicados aos ne-

gocios

filosofia pessoal conquista a popula-

ridade

contatos comerciais em grupos de

igreja

o entusiasmo leva a promocao

beneffcio atrave's de profissionais

prazer numa viagem de neg6cios
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SETE DE COPAS SETE DE OUROS

Associagao Astrologica;

Sagitario, Peixes, Netuno, Jupiter

Frases-Chave:

mudan^a bem-sucedida de casa

verdade

intercambio afetivo ideal

amor ao trabalho social

oportunidade de dispersar a ilusa*o

solucao de disc6rdia dome'stica

lucro advindo de amor desinteressado

devocao a familia

simpatia pelos amigos

a compaixao traz a vit6ria

verdade revelada

inspirado por uma experiencia psiquica

sentimento profundo de contentamento

fiel no amor

mal-entendido corrigido

Associagao Astrologica:

Sagitario, Gemeos, Mercurio

Frases-Chave:

dinheiro ganho numa viagem

intui$a'o

proveitosa viagem de negocios

energia mental dirigida soluciona urn

problema

lucros advindos do escrever, publicar ou

ensinar

noticia conducente ao lucro financeiro

descoberta do elo que faltava

evento que envolve rddio ou televisSo

vitoria intelectual

dinheiro derivado do escrever

dinheiro numa carta

telegrama sobre oportunidade financeira

experiencia de percepc^o extra-sensorial

compra de nova propriedade

133



SETE DE ESPADAS

Associacao Astrologica:

Sagitario, Virgem, Mercurio

Frases-Chave:

perigo atraves de viagem ou esporte

conse019110

o progresso segue-se ao conflito

a fe supera am^Ses fi'sicas

vitoria gragas ao trabalho 2rduo

pensamento positivo conduz a conse-

cu?So

publicidade contr&ria da parte de cole-

gas de trabalho

lucro final atraves de responsabilidades

alegria com bichos de estimacao

encontre consolo no servi90

evite ciladas com discrimina9So

um chamado para o servi90

a positividade elimina pensamento s ne-

gativos

converta fraquezas em for9a

combata a discordia com a fe

^

ARCANO MAIOR VIII

A JUSTigA

Associacao Astrologica:

Capric6rnio <*—

Frases-Chave:

justi9a ou equilfbrio

desenvolva um espirito de concessQes

mutuas

conservantismo equilibrado pela origi-

nalidade

so trabalho, sem diversSo, faz de Jack

um perobao

moderagao em todas as coisas

preocupa9ao atrai eventos discordantes

pensamento dirigido bane a cristalizafao

na"o deixe coisas penduradas na justiga

influencia de um regulamento governa-

mental

toda a9ao provoca uma rea9&"o

reprima o impulso para dar ordens

intercambio s6rio com superiores

o prazer estimula o aumento de produ-

tividade
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OITO DE PAUS OITO DE COPAS

Associacao Astrologica:

Capric6rnio, Sagitario, Aries, Ju-

piter, Marte

Frases-Chave:

um encontro politico

explorac^o

exito nos neg6cios atrav^s da iniciativa

pense antes de agir

a9&"o de natureza legal

a personalidade afeta a reputa$ao

a promote) depende do planejamento

pessoal

transferencia no trabalho

responsabilidade de natureza comercial

novas influencias no ambiente de tra-

balho

confie no seu proprio julgamento

prestigio no mundo proflssional

a autoconfianca 6 necessaria

Associagao Astrologica:

Capric6rnio, Peixes, Cancer, Ne-

tuno, Jupiter, Lua

Frases-Chave:

extravagancia

auto-sacrificio

misture o prdtico ao ideal

sacriflcio pelo lar

emocao mal colocada traz dor

na"o deixe o corasao reger a cabefa

construa uma base para ideais

procure socio de qualidades emocionais

semelhantes

superpossessivo em amor

dominado pelas responsabilidades da

farralia

nao coloque suas metas muito alto

a sensibilidade descontrolada convida ao

desastre

briga de namorados

impressao pa'quica enganosa

cautela em assuntos afetivos
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OITO DE OUROS OITO DE ESPADAS

Associagao Astrologica:

Capric6rnio
3
Gemeos, Libra, Mer-

curio, Venus

Frases-Chave:

um processo judicial oneroso

fidelidade

caso de amor por dinheiro

compensacSo da pensao alimentar

viagem por amor ou dinheiro

sociedade compatiVel

estudo para promocao

atividade social ilnanciada por motivos

poKticos

papeis legais envolvendo transacQes fi-

nanceiras

litigios conjugais

a perseveranca no trabalho traz recom-

pensas

altercafOes financeiras com vizinhos

apoio de um amigo

AssotiagHo Astrologica:

Capric6rnio, Virgem, Merciirio,

Saturno

Frases-Chave:

perda da honra ou fracasso nos neg6cios

experie"ncia

as limitacOes da vida trazem forca

lute para manter o equilibrio

a frustracao resulta de experiencias res-

tritivas

descontente com colegas de trabalho

medo de fracasso nos neg6cios

deficiencias amesquinham o progresso

perda de prestigio

responsabihdade acrescentada traz preo-

cupacao

enfoque entusiasta rompe limitacffo

rotina de vida quebrada

li£Qes que devem ser aprendidas

dissipaeao atrav^s do excesso de tra-

balho

pensamento positivo em face da adver-

sidade
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ARCANO MAIOR IX

EREMITA
NOVE DE PAUS

Associagao Astrologica:

Aquano
Frases-Chave:

sabedoria ou prudencia

acoes influenciadas pelo ambiente

discrigao em todas as coisas

for9a adquirida na experimentagao

silencio em face de um argumento

a estabilizacao conduz a realizacao

conhecimento decorrente da experiencia

cauteloso enfoque psico!6gico

presciencia em diligencias humanitanas

analise de.esperancas e desejos

cego as aparencias extemas

o conhecimento tecnico sustenta suas

diligencias

escolha sabiamente os s6cios

Associagao Astrologica:

Aquino, Sagitano, LeSo, Jupiter,

Sol

Frases-Chave;

amizade sabia e proveitosa

uuminacao

felicidade advinda dos filhos

sucesso em neg6cios de divers5es

intuigao digna de confianca

discricao na especulacao

amigos influem nos neg6cios

um empreendimento cienti'fico

o sucesso nos neg6cios depende da pru-

dencia

o conhecimento da natureza humana
leva a popularidade

a perseveranga atrai promoga'o

me'todos originals em neg6cios

a arrogancia nao tem lugar no emprego

nascimento de uma lde"ia construtiva
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NOVE DE COPAS NOVE DE OUROS

Associagao Astrologica:

Aquano, Peixes, EscorpiSo, Ne-

tuno, Jupiter, PlutSo, Marte

Frases-Chave:

esperan^as serao realizadas

vicissitudes

paixao suplantada por amor exaltado

desejo forte de afeicao

estabilidade emocional

mudar^a dos assuntos dome'sticos

amor a humanidade

busca da harmonia dome'stica

alianca com uma pessoa sabia

resultado desejavel

amor espiritual baseado na cooperacao

sabedoria em assuntos do coracao

chime provoca uma brecha

analise de pensamentos, sentimentos e

a£6es

Associagao Astrologica:

Aqudrio, Gemeos, Merciirio, Ura-

no, Saturno

Frases-Chave:

dinheiro gasto com associados

razao

dinheiro ganho gramas a inventiva

ganho siibito de riqueza

bom senso para aumentar a renda

benefi'cios de parentes

mudan^a no estado de espirito

novos estudos para exigir aumento de

salano

presente inesperado de um amigo

remuneracao baseada na atividade men-

tal

presente de umvizinho

conta inesperada na correspondencia

rompimento subito de uma rela$ao

as propriedades mentals duram mais do

que as fisicas
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NOVE DE ESPADAS

Associacao Astrologica:

Aqutfrio, Virgem, Touro, Mercu-

rio, Venus

Frases-Chave:

briga que resulta em inimizade

renuncia

evite a cilada da propaganda

pobreza superada pela sabedoria

doenca de um ente amado
ambiente de trabalho discordante

o amor sobrepuja os argumentos

perda de amizade

atitudes mentals fixas estorvam a reali-

zacao

desfazendo-se de velhas condicoes

fatos usados como anteparo

cautela nas relagSes humanas

energias gastas na argumentagao

negatividade substitui'da por pensamen-

tos agradaVeis

ARCANO MAIOR X
A RODA DA FORTUNA

Associagao Astrologica:

Urano

Frases-Chave:

mudanga de sorte

a paciencia sera recompensada ***

condicQes novas exigem adaptabilidade *t

ocorrencia de acontecimentos inespe-

rados

rompendo um laco antigo^
a vontade forte derrota a negatividade

trevas antes da aurora^

distinguir entre o bem e o mal

guarde-se do ambiente discordante

conceitos nao-convencionais

exercite a cautela para manter o equi-

librio

esteja atento as oportunidades-^

irritabilidade e severidade

enfrente a mudanca com corager*^
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w

DEZ DE PAUS

Associagao Astrologica:

TJrano, LeSo, Sol

Frases-Chave:

uma invencSo ou descoberta

novos metodos de negbcios

mudan9a de status

alteracao das condicSes de trabalho

tendencias nao-convencionais afetam a

reputacao

variedade de atividades pessoais

o novo substitui o velho

tome a iniciativa para manter o equili-

brio

mudanca na personalidade

transferencia subita em acao

honras inesperadas atrave's das artes ou

ciencias

opiniao diferente sobre diversSes

princi'pios antiquados aplicados a meto-

dos modernos

efeito da autornacSo

lO &

—
4r^ I

DEZ DE COPAS

Associagao Astrologica:

Urano, Escorpiao, Plutao, Marte

Frases-Chave:

interesse afetivo nao-convencional

evite fogo cruzado emocional

emoc5es inconstantes

viagem inesperada por mar

amigos numerosos e inusitados

caso de amor siibito

inversao de sentimentos

encargos esquecidos

caso de amor incomum

a vinganga influi nas afeic5es

urn velho amor entra na vida

alvo do sarcasmo

mudanca subita no lar
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DEZ DE OUROS DEZ DE ESPADAS

Associacao Astrologica:

Urano, Aquario, Saturno

Frases-Chave:

perda e lucro fmanceiro alternados

de e receba reciproeamente

viagem aerea inesperada

inventiva acarreta ganho fmanceiro

inspiragao mental

mudan?a de ponto de vista

lucros progressives

dinheiro ganlio gra9as a associados

retina e dirija as energias

especula9&"o duvidosa

preocupa^Qes financeiras a propdsito de

um amigo

rn^todos novos para controlar o orga-

mento

sabedoiia advinda de estudos de ocul-

tismo

Assoewgao Astrologica:

Urano, Touro, Venus

Frases-Chave:

subita perda de emprego

revelagao que provocou mudan9as pra-

ticas

condicoes estaticas em assuntos pes-

soais

agjta9ao desequilibra balan9a

a9oes nao-convencionais

vftima de af^Ses exc£ntricas

a £6 ajuda em epocas de desalento

nao abandone mas continue tentando

luta que conduz a reforma

hipersensibilidade exige controle

adapta9ao ao ambiente

quebre habitos teimosos

voce pode ser seu pior inimigo
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ARCANOMAIORXI
AFORCA

Associacao Astrologica:

Netuno

Frases-Chave:

forga, poder espiritual ou fortaleza

desenvolva e siga sua intuica'o

• forga moral

« avarice com fe*

» rejeite tentacSes

« for^as ocultas em agio

supere o mal com o bem

cumpra seus deveres sem hesitagao

obstaculos sao mais imaginanos do

que reals

confusao e falta de forca

» o sucesso exige organizaca'o

• o medo derrota o proposito

. o enfrentamento da realidade aclara

influencias nebulosas

n TTT

ARCANOMAIORXII
O ENFORCADO

Associagao Astrologica:

Peixes

Frases-Chave:

sacrificio ou expiacao

perdoe seus inimlgos

o mundo material pode dominar a alma

esforco desperdigado

decli'nio das forcas da vida

decepqSo

escolha depois de cuidadosa consi-

deragao

a preocupacao arrasa resultados

tristeza emocional

idealista em excesso

aticamento de impulsos criativos

aplique a imaginagSo

tentagao material vencida

dar sem pensar em recompensa

<&>-
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ARCANO MAIOR XIH
A MORTE

Associacao Astrologica:

Aries

Frases-Ckave:

morte ou transforma^Sb

uma nova aventura

refreie a impulsividade

prometida a imortalidade

morte do egoi'smo

erga-se acima do materialismo

enfrente uma nova porta

ponto de vista juvenil

atividade mental energica

fim de uma situa§ao

influenria de dispositivos mecanicos

vigorosa competica'o

novas tendencias criativas

ARCANO MAIOR XIV
A TEMPERANCE

AssociagSo Astrologica:

Touro

Frases-Chave:

regeneracfo ou temperan^a

diligencia para alcangar a meta
homem e mulher unidos

dinheiro ganho com esforco continuo

associe-se a pessoas harmoniosas

sociedade em servifo altruista

a teimosia fecha o caminho

uma uniao perfeita

gastos moderados

amor sem paixao

a possessividade repele o desejo do seu

corac^o

trabalhe junto em harmonia

a paciencia 6 premiada
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ARCANOMAIORXV
ODIABO

Associagao Astrologica:

Saturno

Frases-Chave:

fatalidade ou magia negra

o egoismo leva a solidao e a pobreza

ganha-se mais com amor do que com

odio

as ambicQes materials devem ser equi-

libradas com atividades mentais

a crueldade so machuca o dador

ven5a o orgulho e o egoismo

atrasos evitados com planejamento cui-

dadoso

o descontentamento € um convite a

depressSo

atividade ilus6ria e desintegradora

influencias solapadoras em ac£o

a cobica traz infelicidade final

substitua a frieza pelo calor

tendencias secretas e ocultas

compraza-se em superar obsteeulos

V_
ARCANOMAIORXVI
A CASA DE DEUS

AssociagSb Astrologica:

Marte

Frases-Chave:

acidente ou catastrofe

voce colhe o que semeia

nao dissipe energias

lute por prindpios elevados

poupe energia para prop6sitos constru-

tivos

libere os instintos indesej^veis

o esforgo construtivo domina as ma's

influencias

a impulsividade atrai o fracasso

o amor paralisa o mal

necessidade de coragem impavida

a irritabiHdade 6 um convite aos erros

desenvolva o eu para obstar ao perigo

modifique conflitos internos

energias criativas aplicadas

144



F-P-PH 1?

ARCANOMAIORXVH
A ESTRELA

ARCANO MAIOR XVIII

ALUA

Associagao Astrologica:

Geraeos

Frases-Chave:

verdade, esperanca ou fS

nSfo se limite

distinga a realidade da ilusao

cultive uma atitude positiva

a verdade exige uma mistura de cora-

9ao e mente

escolha uma meta e nao a abandone

siga os projetos ate o fim

substitua inquietaea"o por U
procure a verdade

relacao com vizinhos

efeito da palavra falada

ide*ias expressas em particular

a superacao de problemas fortalece o

carater

Associacdv Astrologica:

Cancer

Frases-Chave:

engano, falsos amigos ou inimigos

secretos

a mente hostil atrai inimigos

o silencio e* de ouro

escolha os companheiros com cuidado

coloque-se num ambiente melhor

a acSo endrgica supera a letargja

olbe por baixo do brilho da aparencia

modere suas emocQes com a analise

simpatia em excesso acentua a disc6rdia

inimigos velados nas garras da lisonja

a vacilacao constante nifo colhe a messe

o abuso de forcas ocultas € urn convite

a destruica'o

lute por harmonia no lar
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ARCANOMAIORXIX
OSOL

Associacao Astrologica:

Leao

Frases-Chave:

felicidade ou alegria

somente voce pode ferir-se

conserve a santidade do casamento

a infidelidade conduz a infelicidade

alinhe as metas fisicas, mentais e espi-

rituais

modere seus desejos

os filhos compensam os trabalhos mate-

rials

recompensas atrave"s do amor abnegado

sacrificio pela famflia

devogao a paz e a harmonia

um casamento feliz

a auto-organizacao atrai contentamento

um circulo de amor o protege

ARCANO MAIOR XX
O JULGAMENTO

Associacao Astrologica:

Lua

Frases-Chave:

despertar ou ressurreicao

nada e* mais permanente que a mudan9a

expulse a ociosidade com a acao

um fim tambe'm e* um prindpio

a virada de uma pagina na vida

erga-se acima do tumulto emotional

estabele9a novas relates pessoais

a morte 6 apenas uma transi^So

a morte de uma velha condic,ao conduz

a nova

atraves da percep$ao ha consciencia

aiargue sua mentalidade

o senso de oportunidade d essential

troque o 6cio e o conforto pelo pro-

gresso

inversSo das emocoes
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ARCANO MAIOR XXI

OMUNDO

Associagao Astrologica:

Sol

Frases-Chave:

sucesso ou eonsecucao

aplicacao da forca de vontade

conheca-se para conhecer o sucesso

utilize sua imaginacao criativa

forca advinda de ac5es harmoniosas

compraza-se no trabalho

perfeicao atrave"s da persistencia

boa vontade das autoridades

sincronize corpo, mente e emocoes

celebridades como amigos

mStodos masculinos

ag5es despdticas de superiores

eonsecucao atrav^s da perseveranca

ARCANO MAIOR XXII

O LOUCO

Associagao Astrologica:

Plutao

Frases-Chave:

fracasso, loucura, engano ou espiritua-

lidade

a indiscricao pode ser sua rufna

vida material superenfatizada

a sabedoria atalha a obsessSo

um escravo do desejo

cooperacao de grupo

coagido por outros

a duvida destr6i a fe"

o sofrimento segue-se ao pecado

esperan9a proveniente da oraeao

cego pelos interesses egoistas

recompensas pela atividade comunitaria

realizacao de esforcos humanitarios

147



REI DE PAUS REI DE ESPADAS

Um homem com temperamento de

Aries

Um homem com temperamento de

Touro
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REI DE OUROS REI DE COPAS

Um homem com temperamento de

Gemeos .

Um homem com temperamento de

Cancer
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RAINHA DE PAUS RAINHA DE ESPADAS

Uma mullier com temperamento de

Leao

Uma mulher com temperamento de

Virgem
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RAINHA DE OUROS RAINHA DE COPAS

Uma mulher com temperamento de

Libra

Uma mulher com temperamento de

EscorpiSo
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** * **

VALETE DE PAUS VALETE DE ESPADAS

Um 111090 com temperamento de Sagi-

taiio

Um mo?o com temperamento de Ca-

pricdrnio
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VALETE DE OUROS

Um mo90 com temperamento de Aqua-
rio

VALETE DE COPAS

Um mogo com temperamento de Peixes
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CAVALEIRO DE PAUS

Pensamentos de negocios

Direito: pensamentos vantajosos para o

consulente

H ¥

CAVALEIRO DE ESPADAS

Pensamentos de inimizade, luta e

doen$a

Direito: pensamentos devotados a defe-

sa e promo9So do consulente

Invertido: pensamentos opostos aos Invertido: pianos e desejos visando a

seus interesses comerciais queda do consulente
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CAVALEIRO DE OUROS

Pensamentos de saude ou dinheiro

Direito: pensamentos para aumentar a

prosperidade do consulente

Invertido: pensamentos que tramam

uma vantagem financeira

injusta a custa do consu-

lente

CAVALEIRO DE COPAS

Pensamentos de amor e afeto

Direito: pensamentos sineeros para a

vantagem do consulente

Invertido: engano ou oposicao aos ver-

dadeiros desejos afetivos
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Quarta Parte

SIMBOLISMO ASTROLOGICO

Esta secao destina-se a ajudar o leitor a escolher significados adi-
cionais indicados pelo simbolismo astrologico que aparece nas cartas
do taro. Tudo no universo e governado por urn signo astrologico ou
planeta. A consulta feita a essas categorias revelara associacoes ilimi-

tadas. Para pronta referenda, essas informacoes estao enumeradas
debaixo de cada signo e planeta nas seguintes classificacoes.

Aparencia e Estrutura do Corpo

Em regra geral, as figuras retratam pessoas, mas, alem disso, ou-
tras cartas tambem podem indica-las. Em qualquer urn desses casos,
o simbolismo astrologico da carta fornece pistas para uma descricao
pessoal. Cada signo e cada planeta se associam comumente a certas
caracteristicas fisicas. Dai que uma referenda a essas descricoes fi'si-

cas se revele inestimavel.

Quando o leitor ve uma carta no passado ao fazer uma consul-
ta, pode descrever a pessoa pelo signo ou planeta que aparecem na
carta. Depois que o consulente reconhece a pessoa, e mais facil para
o leitor dizer como os acontecimentos passados levaram ao presente.

De maneira semelhante, quando uma carta pessoal aparece no
futuro, o leitor sera capaz de descrever essa pessoa. Se uma carta pes-
soal aparecer no passado, no presente ou no futuro, o fato de conhe-
cer-lhe as caracteristicas fisicas indicadas ajudara o consulente a eli-

minar uma ou mais pessoas que pode ter em mente.
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Temperamento

Aqui se fornecem a disposicao de espi'rito ou o tipo de reacao

mental caracteristicos dos individuos identificados com cada urn dos

doze signos e dez planetas. Consulta-se esta secao para determinar

o temperamento das pessoas do mesmo modo com que se usa a clas-

sificacao da Aparencia e Estrutura do Corpo.

Cumpre nao esquecer que uma pessoa nao nascida sob o signo

de Aries pode ter vigorosos tracos de Aries se tiver planetas em Aries

ou ascendente nesse signo. Isso so podera ser determinado ao se ela-

borar o seu mapa de nascimento,

Mas nem a pessoa nascida sob o signo de Aries expressara todos

os tracos de Aries, visto que sua expressao de Aries e modificada por

outros fatores do horoscopo alem do condicionamento.
.

De qualquer maneira, esta classificacao cobre os pontos de inte-

resse pessoal da sua personalidade, seus tracos melhores e piores, mos-

tra como apelar para ele e o que lhe cumpre fazer para elevar o pro-

prio m'vel de expressao a fim de atrair o sucesso.

Interesses Pessoais

A pessoa tern uma quantidade limitada de energia para utilizar

na sua auto-expressao. E natural que ela canalize as energias para ati-

vidades definidas, pois nao se sentiria realizada se os seus impulsos

basicos nao fossem satisfeitos. Esta classificacao da as direcoes espe-

cificas em que se concentram os interesses e assuntos pessoais.

Ocupa^oes

Certos signos e planetas representam aptidoes e desejos naturais

para ocupa?6es especi'ficas. Entretanto, nenhurn signo ou planeta go-

verna com exclusividade determinada ocupagao. As ocupagoes aqui

enumeradas sao as que se identificam mais robustamente com o signo

e o planeta sob os quais aparecem.

Associates Significativas

Nas classificacoes anteriores, certos ritmos vibratorios corres-

pondentes a signos e planetas foram associados a individuos. Aqui

ampliamos o principio para incluir objetos no meio ambiente.
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Tudo tem um governo astrologico comumente denominado sua
assinatura astrologica. Quando um grupo de objetos e governado por
um signo ou planeta determinados, cada membro do grupo tem a mes-
ma assinatura astrologica e expressa a mesma qualidade de energia.

Aqui se veem numeros, cores, gemas e ervas que trazem a assinatura
astrologica de cada signo e planeta.

Muitas vezes o conteudo de uma pergunta permitira ao leitor o
emprego desta classificacao. Por exemplo, as influencias ambientais
podem ser associadas para acentuar uma vibracao desejada ou evita-

das se a assinatura astrologica for indesejavel. Alquimistas mentais
empregam-nas como antidotos da discordia.

Fatores Ambientais

Em cada consulta, o meio ambiente deve ser tornado em consi-
deraeao, visto que amiude se associa, de maneira importante, a per-
gunta do consulente. Quando estao envolvidas partes da cidade ou da
casa, os signos zodiaeais designam areas definidas. Tambem signifi-

cam o clima ou o lugar. Outros fatores ambientais, como objetos ina-

nimados e pessoas, sao descritos pelos planetas. As associates dos
doze signos e dos dez planetas aos fatores ambientais serao encon-
tradas nesta classificacao.

Cidades do Mundo

Para estabelecer o governo de uma cidade, algumas autoridades

escolheram o Signo do Sol, outras o Signo Ascendente, algumas o Signo
do Meio do Ceu, e outras a data da incorporagao ou da fundacao. Nes-

ta obra, para padronizar os governos das cidades, adotamos o sistema

Sefariel, ou dos equivalentes geodeticos.

Come?ando em Greenwich, na Inglaterra, Sefariel comparou os

360 graus de longitude geografica com os 360 graus de longitude zo-

diacal. Como os signos do zodfaco sao 12 e cada um deles abrange
30 graus, associou-se um segmento de trinta graus de longitude geo-

grafica a cada signo do zodiaco. Sefariel estabeleceu a correlacao da
area geografica de zero a 30 graus Leste com o signo de Aries no
ceu. Por conseguinte, a area de 30 a 60 graus Leste de longitude

corresponde ao signo de Touro, e assim por diante em toda a volta

do mundo.

Nao se indieam os governos de pai'ses porque, quando se empre-
gam equivalentes geodeticos, um pais cai, nao raro, em duas ou mais

159



areas geodeticas. Nesta classificacao, os paises e Estados em que se

acham localizadas as cidades aparecem em ordem alfabetica.

Estados Unidos da America

Os governos do signo dos 50 Estados Unidos da America foram

determinados a partir do signo em que estava o Sol na data de admis-

sao de cada Estado a Uniao.

Assuntos Mundiais

Essa classificacao auxiliara a leitura de sequencias de cartas que

dizem respeito a assuntos municipals, estaduais, nacionais ou interna-

cionais. Tambem pode ser consultada quando surgem perguntas de

interesse publico.

Sao apresentadas as atividades comunitarias, nacionais e interna-

cionais que correspondem a cada signo do zodi'aco. E sob cada

planeta, esta classificacao fornece a enfase-chave dada ao pensamento,

aos negocios e a pok'tica.

Capacidade Pessoal

Porque os planetas simbolizam_a_ capacidade e os signos designam

a motivacao, nao se registra a capacidade pessoal sob os signos do zodia-

"co. Para liber se urn empregado em perspectiva tern as qualificacoes

exigidas, ou qual o membro de urn grupo que possui o talento neces-

sario para tratar de determinado assunto, ou coisa parecida, esta secao

se revelara proveitosa.

As tabelas seguintes ajudarao o leitor das cartas do taro a identi-

ficar sem demora o simbolismo astrologico.

Datas do Signo do Sol

Aries: 21 de mar?o a 19 de abril Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Touro: 20 de abril a 20 de maio EscorpiSo: 23 de outubro a 21 de noverabro

Gemeos: 21 de maio a 20 de junho Sagitano: 22 de novembro a 21 de dezembro

Cancer: 21 de junho a 22 de julho Capric6rnio: 22 de dezembro a 19 de Janeiro

Leao : 23 de julho a 22 de agosto Aquario : 20 de Janeiro a 1 8 de fevereiro

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro Peixes: 19 de fevereiro a 20 de marco
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SIGNOSZODIACAIS

If -Aries

b - TOURO
2 - g£meos

£3- CANCER

Jl - leAo

nj - VfRGEM

d±- LIBRA

7TV- ESCORPlAO

s -sagitArio

vf -capricOrnio

=s- aquArio

X -PEIXES

PLAN ETAS

-SOL

3> - LUA

V -mercOrio

9 - v£nus

d - MARTE

**• -JOPtTER

5 - SATURNO

^ - URANO

¥ - NETUNO
E -PLUTAO

ossignoszodiacaiseseusregentesplanetArios

V -d JL - O

« -
?

nv - E«(/

E -V ^ - i+

5=3- } VJ - §

Jl - «"
IJ*
8§

flj - ^ 3£ - y en*

Segue-se uma lista circunstanciada de caracteristicas pessoais,

associates significativas, fatores ambientais etc., de cada sfmbolo

ou conotagao astrologica, como acima se rnencionou.

ARIES

Aparencias e estrutura do corpo: Estatura media, magro, corpo

forte, sobrancelhas espessas, cabelos escuros, trigueiro. Rege a cabeca

e o rosto, a mandfbula superior, o cerebro, o hemisferio superior do
cerebro.

Temperamento: Um nativo de Aries manifesta vontade impetuosa,

capacidade executiva e espfrito pioneiro destemido. £ ambicioso, empre-
endedor, vigoroso, combativo, obstinado, independente e ativo. Gosta
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de mandar e nao gosta de ver-se aprisionado nem de receber ordens.

Os precedentes ou o meio ambiente pouco o afetam.

Teimoso e agressivo, o seu temperamento, sob pressao, pega fogo.

Porque se interessa apaixonadamente pelas coisas, nao raro torna-se ri-

xento quando contrariado, Depois de tomar armas em prol de uma causa,

e muito dificil dissuadi-lo. Por outro lado, em seu trabalho de constru-

eao, coloca em ordem de batalha seu poder criativo e seu pensamento

original, sempre guiados pelo intelecto.

A necessidade de combater ou o gosto da competicao poe para fora

o melhor do nativo de Aries, que esta sempre lutando pela lideranca pes-

soal. O otimismo mergulha-o com frequencia em projetos grandes demais

para ele. Cumpre-lhe evitar a necessidade de tratar de muitas coisas ao mes-

mo tempo. Precipita-se, por instinto, em controversias antes de ter tido

tempo de avaliar a situacao. Mas por ser muito sociavel, brilhante e vivo,

tern ldbia suficiente para sair de qualquer canto em que esteja encurralado.

Em seu desejo de expressar sua melhor qualidade de lideran-

ca, tende a tornar-se demasiado mandao, sua pior qualidade, Por-

tanto, deve aprender a dirigir as energias e concentrar os poderes

de lideranca construtivamente - sem interferir nos negocios dos

outro s.

Interesses pessoais: Assuntos ligados a aparencia pessoal, tempera-

mento, saude, vitalidade, duracao da vida, capacidade pessoal.

Ocupacoes: Atletas, barbeiros, lapidadores de diamantes, bom-

beiros, guardas, vendedores de ferragens, trabalhadores em ferro, fa-

bricantes, massagistas, engenheiros metalurgicos, optometristas, fisio-

terapeutas, tecnicos de propulsao, trabalhadores em chapas de metal,

soldados, engenheiros de maquinas, cirurgioes, termodinamistas, de-

senhistas de instrumentos, soldadores.

Associasoes significativas: Numero, 13. Letra, M. Cor, verme-

Iho-claro. Tom, d6 agudo. Gema, ametista. Pedras, ocre, enxofre e

pedras vermelhas de todos os tipos. Ervas, canhamo, mostarda, gies-

ta-das-vassouras, azevinho, laba9a, cardo, feto, alho, cebolas, urtiga,

rabanetes, papoulas, pimentas e ruibarbo.

Fatores ambientais: Regiao: escassamente povoada, de altitude

moderada e acidentada. Clima: quente, seco. Terra: onde abundam

seixos e matacoes, campos recem-arados. Cidade: distrito industrial,

casas de ferragens, oficinas de consertos de automoveis e bombas de

gasolina. Casa: portais, telhado, quarto de ferramentas, moveis da me-

lhor qualidade e objetos feitos de ferro e aeo.
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Cidades do mundo: Albania, Tirana. Argelia, Argel, Fort Laper-

rine. Angola, Luanda. Austria, Viena. Belgica, Bruxelas. Bulgaria, Sofia.

Chade, Fort Lamy. Congo, Leopoldville. Republica do Congo, Brazza-

ville. Checoslovdquia, Praga. Daome, Porto Novo. Dinamarca, Cope-

nhague. Egito, Alexandria. Estonia, Tallinn. Finldndia, Helsinque. Fran-

ga, Lyon, Marselha, Paris. Gabao, Libreville. Alemanha, Berlim, Essen,

Munique. Grecia, Atenas. Holanda, Amsterda. Bungria, Budapeste.

Italia, Florenca, Genova, Milao, Roma, tetania, Riga. Litudnia, Kau-

nas. Nager, Nismey. Nigeria, Ibadan, Lagos. Noruega, Oslo. Polonia,

Varsovia. Romania, Bucareste. Africa do Sul, Cidade do Cabo, East

London, Joanesburgo, Port Elizabeth. Suecia, Estocolmo. Suiga, Berna.

Tunisia, Tunis. Turquia, Istambul. Jugoslavia, Belgrade

Estados Unidos da America: Nenhuma.

Assuntos mundiais; Assuntos nacionais ligados ao povo do pais:

sua disposicao, saiide e negocios pessoais distintos dos seus interesses

internacionais.

TOURO

Aparencia e estrutura do corpo: Baixo, atarracado, tez mate,

boca grande, cabelos e olhos escuros. Rege o pescoco, a garganta, os

ouvidos, o palato, as amigdalas, o cerebelo, a regiao occipital, a larin-

ge, a faringe e as cordas vocais.

Temperamento: O nativo de Touro e pe-de-boi, prdtico e con-

fia em si mesmo. Trabalhador persistente e incansavel, com enorme
reserva de energia, pode esperar por muito tempo que os seus pianos

amadureeam. Nao se intromete na vida dos outros, nem se sujeita as

opinioes deles. Prefere usar seus pronunciados poderes de discrimi-

na5ao. Sente-se vigorosamente atraido pelo dinheiro e se expressa pelo

uso que faz dele.

Pode ser naturalmente calmo e ponderado, e amiude reservado.

Seus modos abrigam certo sentido de timid ez. Ainda que demore para

zangar-se, quando se zanga fica furioso e violento. Mas quando se acal-

ma, mostra-se emburrado e reservado e passa a ser urn inimigo impla-

cavel. Por outro lado, se gostar de uma pessoa, sera um amigo por toda

a vida. Por nao gostar de alterar relacoes pessoais, propende a tornar-se

superpossessivo.

O nativo de Touro tern a mente e hdbitos cuidadosos e firmes.

Amante da rotina, nao me apraz alterar seus metodos de maneira algu-
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ma. Meticuloso em tudo o que faz, gosta muito de aperfeicoar os mais

minimos pormenores. Nao pode ser apressado, empurrado nem assus-

tado para mudar o seu ritmo deliberado. Se o for, mostra-se cabe^do

e nao sai do lugar. Obediente ao empregador, persiste ate o fim. Re-

foge de novas aventuras, pois lhe desagrada tomar a iniciativa. E, an-

tes, conservador no pensamento e na acao. Sua melhor qualidade 6

a estabilidade, e pode ser-lhe confiada a guarda de propriedades de

terceiros.

O traco de carater que mais o afasta do sucesso e a teimosia. Vi-

vendo num mundo que esta sempre mudando, precisa aprender a adap-

tar-se, para que as novas oportunidades nao lhe passem ao largo. Se

o fizer, estara melhor aparelhado para obter os meios de que necessi-

ta a fim de tomar a vida toleravel.

Interesses pessoais: Negocios ligados a riqueza, a propriedade

pessoal, ao lucro e a perda, ao dinheiro, aos frutos do trabalho em

termos de bem-estar e propriedades.

Oeupacoes: Banqueiros, pagadores de banco, marceneiros, instala-

dores de carpetes, caixas, artistas comerciais, fazendeiros, financistas,

geologos, desenhistas industrials, paisagistas, vendedores, cantores,

superintendentes, colocadores de azulejos, tesoureiros.

Associates significativas: Numero 14. Letra, N. Cor, amarelo-

escuro. Tom, mi grave. Gema, agata musgosa. Pedras, alabastro, pe-

dras brancas opacas e coral branco. Ervas, margaridas, dente-de-leao,

murta, cucurbitaceas, linho, lfrios, espora, espinafre, musgo.

Fatores ambientais: Terreno: baixo, piano, sem capoeiras nem

matos. Clima: frio, seco. Terra: onde se tenham plantado sementes.

Gdade: bancos, cofres, casas-fortes, caixas registradoras e lugares em

que se guardam dinheiro e titulos. Casa: depositos, baus, cofres, cader-

netas de banco, cadernetas de cheques, bolsas e pastas.

Cidades do mundo: Sudao Anglo-Egipcio, Khartoum. Ara-

bia, Meca, Riade. Egito y
Cairo, Porto Said. Etiopia, Adisabeba. Ira,

Teera. Iraque, Bagda. Israel, Jerusalem. Madagascar, Tananarive.

Somalildndia, Mogadouro. Africa do Sul, Durban, Lourenco Marques.

Uniao Sovietica, Baku, Kharkov, Leningrado, Molotov, Moscou,

Rostov, Estahngrado, Tiblis. Tanganica, Zanzibar. Turquia, An-

kara.

Estados Unidos da America: Luisiania, Mariland, Minessota.
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Assuntos mundiais: Associados a questoes nacionais dependen-

tes da riqueza e das propriedades pessoais do povo, do tesouro na-

cional, dos bancos, das agoes e titulos nao-especulativos, das transa-

goes financeiras e dos lugares em que se manipulam dinheiro e titulos.

GEMEOS

Aparencia e estrutura do corpo: Alto, bragos compridos, tez clara,

cabelos castanhos, rapido na agao. Governa os ombros, os bragos, as

maos, os bronquios e os pulmoes.

Temperamento : Um nativo de Gemeos tem acentuado espirito

de iniciativa. Dotado de natureza versatil, costuma interessar-se por

varias coisas ao mesmo tempo e muda frequentemente de ocupagao.

Gosta de aprender, e mutavel, sensivel, habilidoso e intuitivo. Em vir-

tude de sua intranquilidade e de sua curiosidade insaciavel, esta" cons-

tantemente a procura do "porque" das coisas.

Com a intuicao e a razao bem desenvolvidas, da um bom pro-

fessor. Gosta muito de 'todos os tipos de conhecimentos. Possui po-

deres maravilhosos de expansao mental e um constante iluxo de

ideias expressas atraves da conversagao e da escrita. Energico e em-

preendedor, adquire depressa a habilidade manual, exercendo, nao

raro, mais de uma ocupagao ao mesmo tempo. Em vez de mudar de

ocupacoes, melhor Ihe seria empregar a agilidade mental para desco-

brir novos metodos na ocupacao que tivesse escolhido. Sua dificul-

dade reside em concentrar as proprias energias o tempo suficiente no

canal que lhe propicie o sucesso.

Porque precisa expressar-se constantemente de alguma forma, nunca

esta melhor do que nas ocasioes em que o seu intelecto tem toda a

liberdade de acao. Vive menos preso a motivos materials do que ao de-

sejo de expressao mental. De quando em quando, torna-se prolixo e

fala tanto sobre pormenores insignificantes que as informacoes impor-

tantes se perdem.

Sua melhor qualidade e a versatilidade, e ele faz bem muitas coi-

sas. Portanto, deve tomar o cuidado de avaliar suas atividades pessoais

com propriedade. Se nao o fizer, sua pior qualidade, a mutabilidade,

tomara conta de tudo. Nesse caso, um ponto de vista que muda cons-

tantemente podera despoja-lo de suas conviccoes, e o mais provaYel

e que ele venha a fugir de tudo o que lhe e desagradavel. Para obstar

a essa probabilidade, cumpre-lhe orcar as suas energias de modo que

uma dispersao das forcas nao venha a dissipar-lhe os verdadeiros ta-

lentos.
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Interesses pessoais: Negocios relacionados com irmaos e irmas,

vizinhos, escrita, viagens curtas, eorrespondencia, educacao, estudos

particulars, ciencia, noticias, rumores, primos, jornais, publicacoes,

mensageiros, transporte por terra e pensamentos.

Ocupacoes: Mecanico de automoveis, encadernador de livros,

guarda-livros, motorista de onibus, consertador de maquinas eomer-

ciais, motorista de taxi, cabo eleitoral, datilografo, empregado de es-

critorio, ascensorista, grafologo, operador de IBM, bibliotecario, esta-

feta, manicure, engenheiro mecanico, bibliotecario de registros me-

dicos, mensageiro, navegador, jornaleiro, rep6rter de jornal, terapeuta

ocupaeional, continuo, operador de maquinas de escritorio, fotogra-

vador, porteiro, impressor, leitor de provas, radioperador, ferrovia-

rio, frentista, funcionario encarregado da expedicao ou recebimento

de mercadorias, solicitador, estenografo, redator tecnico, conserta-

dor de telefone, vendedor de passagens, motorista de caminhao, com-

positor (tipografia), meteorologista, escritor.

Associates significativas: Niimero, 17. Letras, F, Ph e P. Cor,

violeta-claro. Tom, si agudo. Gema, berilo. Pedras, as que forem lis-

tradas. Ervas, garanca, tanasia, verbena, madressilva, milefolio, rai-

nha-dos-prados, alfena e grama de ponta.

Fatores ambientais: Terreno: densamente povoado, cidade grande

ou pequena, moderadamente alta. Clima: temperado, em que o vento so-

pra. Terra: ondulada, coberta de grama, arvores baixas e moitas; ou onde

as sementes tenham acabado de grelar. Cidade: patios ferroviarios, bon-

des, onibus, agendas de correio, sistemas telefonicos e telegraficos. Casa:

salas, janelas, telefone, escrivaninha, biblioteca, sala de leitura, caixa do

correio, arquivos, maquina de escrever, estante derevistas, cartas, jornais.

Cidades do mundo: Afeganistdo, Kabul. Ceilao, Colombo. China,

Soche, Tihwa. India, Amedabad, Bangalore, Benares, Bombaim, Cal-

cuta, Delhi, Hiderabade, Kozhikode, Madras, Nagpur, Nepal, Srinagar.

Paquistao, Karachi, Lahore. Uniao Sovietica, Balkhash, Dikson, Omsk,

Salekhard, Samarkanda, StaUnsk, Sverdlovsk, Tashkent.

Estados Unidos da America: Arkansas, Kentucky, Rhode Island,

Carolina do Sul, Tennessee, Virginia do Oeste, Wisconsin.

Assuntos mundiais: Associados a questoes nacionais dependen-

tes de transporte, estradas de ferro, estradas de rodagem, onibus, auto-

moveis, trafego aereo local, trafego local em geral, impressao, jornais,

166



revistas, outras publicagoes. Trabalho literario, atividade intelectual,

os pensamentos das pessoas, paises vizinhos.

CANCER

Aparencia e estrutura do corpo: Altura mediana, partes superio-

rs maiores, boca e rosto pequenos, olhos pdlidos, leitosos. Governa

a parte inferior dos pulmoes, o peito, o diafragma e o estomago.

Temperamento : O nativo de Cancer esta sujeito a caprichos, mau
humor, mudancas variadas. Porque lhe e facil alterar a propria posi-

gao, nao gosta de ver-se confinado a um unico ambient e. Nao costuma

dar muita atencao ao fisico, mas e intensamente ativo ao assimilar e

redistribuir as impressoes que absorve do meio ambiente. Em virtude

de sua extrema sensibilidade e tendencias mediunicas, o ambiente e

muito importante em sua vida.

Embora ti'mido e retraido, sente um desejo intenso de executar

suas proprias ideias a sua propria maneira. Compensa com tenacida-

de o que lhe faita em agressividade. Possui bons poderes reflexivos,

que propendem com frequencia para o devaneio e a fantasia. Seu mau
humor e seus anseios sao expresses de maneira pronunciada.

A melhor forma de atrai-lo e atraves da bondade, da simpatia e

do elogio. Porque se inclina a absorver todas as condicoes com as quais

entra em contato, deve eseolher com muito cuidado os colaboradores.

As pessoas barulhentas, impetuosas e grosseiras irritam-no, e ele se

sente constrangido num mundo de competicao feroz.

Homem ou mulher, o nativo de Cancer e fortemente domestico

em razao dos seus instintos protetores. Embora tenha uma natureza

delicada, na maior parte do tempo lutara pelos oprimidos, O medo
do ridfculo e uma tortura para ele e o impede de fazer valer seus di-

reitos de modo proyeitoso. Mas quando tern um amigo, uma ideia ou

proposito a que possa aferrar-se, fa-lo com a maxima paciencia. Sua

melhor qualidade e a persistencia.

Quando sente que foi passado para tras, torna-se amiude sus-

cetivel — sua pior qualidade. Noticias desagraddveis perturbam-no.

Ele precisa absorver a ideia de que as pessoas, de um modo geral, sao

simpdticas e amistosas e aprender a adaptar-se as que na"o parecem

possuir tais qualidades. Dessa maneira, nao repelir& as oportunidades

verdadeiras, que mais deseja, quando se apresentarem.

Interesses pessoais: Assuntos ligados ao lar, ao meio ambiente,

ao pai, a vida domestica, as tendencias herdadas, as propriedades imo-
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biliarias, as coisas ocultas, a terras, a minas, a casas, a colheitas, ao tu-

mulo, a cidades, grandes e pequenas.

Ocupa^oes: Tomar conta de criancas, padeiros, bioquimicos, zela-

dores, cozinheiros, guardas, guardas florestais, jardineiros, merceei-

ros, historiadores, trabalhadores em lavanderias, mercadores, meteo-

rologistas, leiteiros, obstetras, corretores imobiliarios, gerentes de res-

taurante.

Associates significativas: Numero, 18. Letras, Sh, Ts, Tz. Cor,

verde-claro. Tom, fa agudo. Gema, esmeralda, Pedras, macias e bran-

cas, incluindo a selenita e a greda. Ervas, nenufares, juncos, pepinos,

aboboras, meloes e plantas aquaticas em geral.

Fatores ambientais: Terreno: ao longo das praias marftimas ou

ao pe de onde fluem pequenos riachos ativos. Clima; umido, frio. Ter-

ra: rica, marga arenosa no fundo de corregos ou rios, ou ainda a beira

do oceano. Cidade: reservatorios, canos de agua e hidrantes, agua cor-

rente, hoteis e o principal distrito residencial. Casa: banheiro, lavande-

ria, sala de estar, maquina de lavar, liquidos, piscina, patio e hidro-

metro

.

Cidades do mundo: Australia, Albany, Carnavon, Fremantle,

Geraldton, Berth. Birmdnia, Mandalay, Rangoon. China, Cantao, Chan-

gsha, Kunking, Foochow, Hanchow, Hankow, Hong Kong, Kuming,
Lanchow, Nanquim, Peiping, Sian, Tientsin. Cingapura, Cingapura. Mon-
golia, Ulan-Bator-Khoto. Unido Sovietica, Kirensk, Nordic. Sumatra,

Padang. Taildndia, Bangcoc. Vietna, Hanoi, Ho Chi Minh.

Estados Unidos da America: Idaho, New Hampshire, Virginia, Wyo-
ming.

Assuntos mundiais; Associados as questoes nacionais dependen-

tes da terra, das casas das pessoas, dos edificios, dos hoteis, das pen-

soes; ao tempo, agricultura, as colheitas, a mineracao; ao partido poh'tico

que esta fora do poder, mas que se opoe ao partido governante.

LEAO

Aparencia e estrutura do corpo: Largura e tamanho de acordo

com a estatura, cabeca grande, cabelos claros, tez corada. Governa

a espinha, as costas e o coracao.
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Temperamento: O nativo de Leao possui vigorosa determinacao
para subir. Energico e franco, gosta de honrarias e altos cargos. For-
ceja por governar pela forca e pela estabilidade mais do que pela vigi-

lancia e pela atividade. Suas acoes provem das emocoes, mais do que
do intelecto. Com ideias grandes e majestosas, despreza o esforco mes-
quinho. Na tentativa de atingir altos ideais, muitas vezes, vai alem do
necessario. A ambicao o faz impulsivo, apaixonado e afoito.

Destaca-se pela coragem, pela forca da constituicao fisica e pelos
poderes de recuperacao, E sincero, destemido, magnanimo, generoso
com os amigos e simpatico. Por ser magnificente, orgulhoso e grave,

e um dirigente natural de outros.

Deposita muita fe e confianca em outras pessoas, que geralmen-
te lhe retribuem a fe tentando corresponder as suas expectativas. Sim-
patico e bondoso, nao exige o impossivel dos subordinados. Sua me-
lhor qualidade e a bondade.

Quando a sede de gloria pessoal o leva muito longe, torna-se do-
minador, sua pior qualidade. As vezes acha que deveria ter uma posi-

cao mais importante na vida
; mesmo que nao fa9a jus a ela. Indepen-

dentemente da posicao, manifesta seus esplendidos dotes de organi-

zacao com bondade, seja qual for o lugar em que se encontre. Isso

construira um canal por cujo intermedio lhe chegarao as glorias mais
altas e as amizades mais calorosas.

Interesses pessoais: Assuntos ligados a criancas, ao prazer, a espe-

culacao, aps divertimentos, a prole, aos casos de amor, ao galanteio,

aos teatros, a todos os locals de diversao, de jogo, de riscos, de escolas,

de festas e entretenimento.

Ocupacao: Atores, caricaturistas, apresentadores de programas,
desenhistas de modas, capatazes, joalheiros, desenhistas de embala-
gens, poh'ticos, corretores da bolsa, supervisores, gerentes de teatro,

porteiros de teatro.

Associacoes significativas : Numero, 19. Letra, G. Cor, laranja-

claro. Tom, re agudo. Gema, rubi. Pedras, crisolita, jacinto e mine-
rals amarelos e macios. Ervas, camomila, narciso, primavera, erva-doce,

eglantina, funcho, escrofularia, endro, lavanda, papoula, lino amarelo,

cravo-de-defunto, erva-de-sao-joao, visco, anis, salsa e hortela-pimenta.

Fatores ambientais: Terreno: de preferencia baixo, com trechos

pianos que tendem para condicoes deserticas. Clima: quente, seco. Ter-

ra: inculta, ou destinada a esportes ou divertimentos. Cidade: teatros,

escolas, patios de recreio, parques e lugares de diversoes. Casa: o quarto
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das criancas ou os lugares em que as criancas se reunem, sala com la-

reira, lugares onde se guardam potes e chaleiras, artigos de festas,

ferros de passar roupa, isqueiros, fogoes, lareiras e todos os sitios em

que se utiliza o fogo.

Cidades do mundo: Australia, Adelaide, Alice Springs, Broome

Cairns, Cloncurry, Daly Waters, Darwin, Kalgoorlie, Melbourne,

Townsville. China, Xangai. Japao, Iocoama. Coreia do Sul, Pusan, Seul.

Manchuria, Mukden. Manila, Cidade de Quezon. Mindanau, Davoa.

Papua. Nova Guine, Holandia, Madang, Port Moresby. Uniao Sovietica,

Aldan, Okhotak, Tiksi, Verkhovansk, Vladivostok, Yakutak. Tasmania,

Hobart.

Estados Unidos da America: Colorado, Havai, Missouri, Nova

York.

Assuntos mundiais: Questoes nacionais associadas a diversao e

a industria cinematografica, a teatros e outros lugares de entreteni-

mento, ao coeficiente de natalidade, a especulacoes, ao mercado e

a bolsa de valores, a embaixadores de parses estrangeiros, a criancas

e a locais onde as criancas se reunem, como escolas e colegios.

VIRGEM

Aparencia e estrutura do corpo: Corpo medio, compacto, tez

amorenada ou vicosa, cabelos escuros. Governa a regiao abdominal

e a umbilical, o duodeno e os intestinos.

Temperamento: Mentalmente muito ativo, o individuo de Vir-

gem tern a faculdade de adquirir conhecimentos. Gosta mais de lidar com

fatos do que com teorias. Inclina-se para a estatistica e, muitas vezes,

e uma enciclopedia ambulante de informa?oes. Sendo estudioso, cien-

tifico e mentalmente vigilante, nunca se satisfara enquanto nao sou-

ber como se logram os resultados almejados. Seus pensamentos, sen-

timentos e acoes sao sempre motivados pela analise.

Por ser pratico e apegado as coisas do mundo, assume facilmen-

te a objetividade. Por conseguinte, pode revelar-se urn confidente excep-

tional. Mas nao espere que ele resolva o seu problema num instante. O

seu enfoque cuidadoso, serio e contemplativo de tudo o que faz demanda

tempo. Se lhe for dado o tempo necessario para assimilar todos os

fatores, seu engenho lhe permitira transmitir sugestoes valiosas. Ele tern a

capacidade inerente de colocar as coisas nos devidos lugares.
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Digno de confianca, industrioso e consciencioso, pode-se contar

com ele. Recebe ordens prontamente e cumpre-as com habilidade e

originalidade. O que, aliado a sua melhor qualidade — a analise — , faz

dele um auxUiar excepeionalmente vaiioso de executivos encarregados

de planejamento. Nesse terreno, ele e capaz de discernir as multiplas

facetas de uma proposicao, detectar-lhes as fraquezas e determinar

o modo com que podem ser fortalecidas.

Um nativo de Virgem e severamente discriminativo. E por estar

sempre analisando com a finalidade de discriminar, tende a ser critico,

sua pior qualidade. Inclina-se a julgar com severidade os defeitos dos

outros, bem como os seus pianos. Ele deve utilizar seu julgamento

penetrante na procura dos pontos bons das pessoas e das coisas em
vez de vasculhar-lhes as qualidades condenaveis. Esse enfoque cons-

trutivo lhe sera bem mais proveitoso.

Interesses pessoais: Assuntos ligados a doenca, ao trabalho, aos

criados, aos colegas de trabalho, aos inferiores, aos inquilinos, aos fa-

zendeiros, aos animaizinhos, as aves domesticas, aos alimentos, ao

exercito, a marinha, a poli'cia e ao cerimonial ou qualquer outro poder

oculto do consulente.

Ocupacoes: contadores, quimicos anah'ticos, treinadores de animais,

avaliadores, tecnicos de transmissao, processadores de dados, higienistas

dentais, tecnicos dentais, dietistas, desenhistas, farmaceuticos, limpa-

dores a seco, especialistas em eficiencia, fiscais de alimentos, higie-

nistas, higienistas industrials, inspetores, matematicos, estenografos

medicos, microbiologistas, enfermeiros, osteopatas, fazedores de mode-

los, droguistas, quimicos fi'sicos, aflnadores de piano, fisicos de plas-

ma, criados, estatfsticos, ilustradores tecnicos, trabalhadores em indus-

trias texteis, veterinarios, garcons.

Associacoes significativas: Numero, 2. Letra, B. Cor, violeta-es-

curo. Tom, si grave. Gema, jaspe. Mineral, pederneira. Erva, cevada,

aveia, trigo, alfena, chicoria, escutelaria, madressilva, Valeriana, pain?o

e endivia.

Fatores ambientais: Clima; frio, chuvas moderadas. Terreno: mo-

deradamente elevado. Terra: destinada a pastos, campos, pomares, ou

outros fins. Cidade: obras pubHcas, mercearias, mercados de produtos

agricolas ou naturais, agendas, restaurantes e cafes. Casa: despensa, jar-

dim, sala de jantar, enfermaria, cesto de costura, m^quina de costura,

carddpios, arquivos de receitas, bar, geladeira, lugar em que se guardam

os alimentos e lugares onde ficam os bichos de estimacao.
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Cidades do mundo: Australia, Brisbane, Newcastle, Rockhampton,

Sydney, Toowoomba. Uhas, Gilbert, Marshall, Nova Caledonia, Salo-

mao, Wake. Nova Zeldndia, Auckland, Christchurch, Dvnedian, Gis-

borne, Wellington. Uniao Sovietica, Ambarchik, Anadyr, Magadan,

Pepropavlovsk, Seymchan.

Estados Unidos da America: California.

Assuntos mundiais: Associados a questoes dependentes da mo-

lestia do povo de um pais ou cidade, da sua alimentacjio; do povo

trabalhador, do seu trabalho e das condicoes de trabalho, dos em-

pregados em geral, incluindo os elementos do exercito, da marinha

e da poh'cia, que sao empregados do povo. Outrossim, todos os

funcionarios publicos, cereais armazenados ou outros produtos ar-

mazenados na terra ou nas minas, a colheita ensilada, restaurantes,

cafes, farmacias e todos os lugares em que sao servidas comidas e

bebidas.

LIBRA

Aparencia e estrutura do corpo: Altos e bem formados, tez clara,

olhos brilhantes, cabelos castanhos ou negros. Governa a regiao lom-

bar, os rins, o semen, os fluidos reprodutores e os orgaos internos de

reproducax).

Temperamento : O nativo de Libra tern um profundo amor a jus-

tica, a paz e a harmonia, e destaca-se pela indole igual. Desagrada-lhe

tanto ferir os sentimentos de outra pessoa que raras vezes diz nao.

Deveria saber que sera mais apreciado pelos outros, a longo prazo, se

tiver carater para tomar decisoes firmes.

Nao e um solitario, e anseia por companhia em todas as ativi-

dades. Cortes e bondoso, deseja acima de tudo ser compreendido. No

seu entender, as relacoes socials sao essenciais a felicidade e, portanto,

nao deve levar uma vida isolada. Por essa razao, tern muita vontade

de fazer amigos. Em virtude dos seus insistentes desejos sociais e da

natureza sensivel, deve escolher com cuidado os companheiros e sua

escolha so ha de ser feita depois de verificar se eles o exaltam ou de-

primem.

A primeira impressao que da e de encanto e graga. Requintado

e serio, e bem recebido em qualquer grupo quando expressa sua me-

lhor quahdade, a afabilidade. Da a impressao de estar sempre equili-

brado. Gracas, porem, a dificuldade de tomar decisoes, nao i tao se-
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guro quanto pode parecer, o que explica a sua pior qualidade, o amor
da lisonja. Sofre com tanta facilidade a influencia de outros que isso

pode leva-lo a uma armadilha. Mas e capaz de recuperar rapidamente

o equilibrio desenvolvendo o proprio julgamento em vez de depen-

der de falsos louvores.

Por ser um tanto ou quanto mutavel, revela tendencia para inte-

ressar-se por muitas coisas e, assim, dispersar as energias. Nesta era

de especializacao, a prudencia recomendaria que ele restringisse as

atividades e nao se espalhasse em demasia. Dessa maneira sera eapaz

de concentrar seus talentos criativos em maiores consecucoes.

Interesses pessoais: Atividades que digam respeito a companhei-

rismo, socio s, a companheira, processos judiciais, inimigos declara-

dos, contratos, medicos, namorados.

Ocupacoes: Especialistas que trabalham em saldes de beleza, con-

feiteiros, cosmetologos, costureiros, floristas, peleteiros, comer-

ciantes de artigos para homens, decoradores de interiores, chape-

leiros, musicos, pintores e decoradores, recepcionistas, alfaiates e pe-

ruqueiros.

Associates signifiestivas: Numero, 3. Letra, G. Cor, matizes cla-

ros do amarelo. Tom. mi agudo. Gema, diamante. Pedras, quartzo

branco, espato branco, marmore branco. Ervas, rosa branca, moran-

go, violeta, agriao, primavera, erva-cidreira, amor-perfeito e tomilho.

Fatores ambientais: Clima: temperado. Terreno: alto e seco.

Terra: de preferencia densamente povoada, dividida em numerosos

iotes, ou onde existam cidades e aldeias. Cidade: lojas em que se

vendem pecas de roupa, joias e enfeites, vitrinas e todos os locais em
que se expoem coisas atraentes. Casa: armarios de roupas, quartos

de dormir, balcoes, varandas, porcelanas e pratarias, estojos de

joias, toucadores, cosmeticos, flores e lugares em que se guardam

doces.

Cidades do mundo: Alasca, Nome, St. Michael. Ehas Aleutas,

Dutch Harbor. Bhas: Havaf, Midway.

Estados Unidos da America: Nenhuma.

Assuntos mundiais: Associados a questoes dependentes de nagoes

estrangeiras e suas atitudes, guerra e assuntos internacionais, casamen-

to, divorcio.
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ESCORPIAO

Aparencia e estrutura do corpo: Altura mediana, encorpado,

corpulento, nariz adunco, cabelos escuros, tez corada ou trigueira.

Governa o nariz, a pelve dos rins, os ureteres, a bexiga, a curvatu-

ra sigmoid e, o reto, a prostata, o utero e os orgaos externos de repro-

du9ao.

Temperamento : O nativo de Escorpiao possui um fundo ines-

gotavel de ideias e recursos e abundante magnetismo tonificante. Esse

magnetismo faz dele um excelente curador natural e lhe permite a

miudo tornar-se um cirurgiao bem-sucedido. Tendo intensas simpa-

tias e antipatias, tudo o que faz fa-lo com toda a sua forca.

De vez em quando, da a impressao de ser frio, calculista e anti-

patico, mas esses modos podem ser facilmente mal-interpretados. Sente

um interesse ativo pelas pessoas como individuos, estudarido-lhes as

acoes com a intencao de saber o que torna uma pessoa diferente da

outra. O seu interesse pelos demais pode provir do fato de que ele

mesmo tern uma personalidade complexa e talentos variados.

Todas as suas emocoes, profundas e fortes, poem-se a ferver as-

sim que encontram uma avenida de escape. Independentemente do

modo com que ele expressa sua forca tremenda, exerce grande pres-

sao sobre tudo o que o cerca. E como as pessoas fazem parte da sua

atmosfera realista, convertem-se facilmente em alvos quando ele esta

zangado. Nessas ocasioes, torna-se astuto, desconfiado, invejoso e pron-

to para vingar-se.

Por ser o expediente sua melhor qualidade, e natural para ele

assumir posicoes de confianca e responsabilidade. Em vista da sua capa-

cidade de organizar ideias e pianos, os problemas dificeis nunca o des-

concertam. As tarefas mais complicadas e desagradaveis podem ser-lhe

confiadas sem que ele desmereca da confianca de quern lhas confiou.

Sua mente investigadora lhe permite engenhar possibilidades de maior

eficiencia.

Pelo seu lado pior, torna-se molesto ao insistir em que os outros

se comportem do modo que ele considera o mais apropriado. Cum-

pre-lhe aprender que o sucesso, as vezes, depende da sua disposicao

de ficar em segundo lugar, e que o fato de fazer perguntas nao e indi-

ca9ao de inferioridade. Ele deve mover-se de acordo com a corrente

mental do mundo e nao se opor a ela.

Interesses pessoais: Assuntos ligados ao dinheiro do socio, ao

dinheiro do publico, a herancas, a propriedade real ou pessoal

colocada em poder de terceiros enquanto vinculada, seguros, hipo-
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tecas, encanamentos, condicoes que cercam a morte, influencias psi-

quicas,

Ocupacoes: Aerodinamicistas, fiadores, cobradores, acougueiros,

ajustadores de reivindicacoes, programadores de computador, dentistas,

detetives, embalsamadores, agentes funerarios, ginecologistas, especia-

listas em raios ultravermelhos, qui'micos inorganicos, agentes de seguros,

vendedores de bebidas, serralheiros, analistas de pesquisas de mercado,

tecnicos de laboratories medicos, tecnicos de raio X empregados em
medicina, paleontologistas, medicos, encanadores, psiquiatras, radio-

biologistas, consultores de impostos.

Associates significativas: Numero, 4. Letra, D. Cor, matizes

mais escuros de vermelho. Tom, do grave. Gema, topazio espanhol.

Pedras, jaspe sangumeo, vermelhao, magnetita. Ervas, urze, marroio

branco, sarca, feijao, alho-porro, absinto, isate, mostardeira silvestre,

ameixeira brava.

Fatores ambientais: Clima: umido e abafado. Terreno: mais baixo

do que alto, longe do oceano e num vale entre montanlias. Terra; onde

ha pantanos, fontes de aguas termais, atoleiros, brejos, agua estagnada

e solo lamacento. Cidade: farmacias, consultorios medicos, necrote-

rios, matadouros, esgotos e fossas sanitarias. Casa: armario de reme-

dios, estojo de primeiros socorros, banheiro, o cano de esgoto e o tra-

balho de encanador.

Cidades do mundo: Alasca, Anchorage, Fairbanks, Juneau, Ketchi-

kan. California, Chico, Modesto, Monterey, Oakland, Redding, Sacra-

mento, Salinas, San Francisco, San Jose, Santa Cruz, Santa Rosa, Stock-

ton, Eureka. Canada, Aklavik, Dawson, Dawson Creek, Mackenzie,

Prince Rupert, Simpson, Vancouver, Victoria. Hha, Tahiti. Oregon, Coos

Bay, Grants Pass, Klamath Falls, Medford, Portland, Salem. Washington,

Bellingham, Everett, Oh'mpia, Seattle, Tacoma, Yakima.

Estados Unidos da America: Montana, Nevada, Carolina do Nor-

te, Dakota do Norte, Oklahoma, Dakota do Sul, Washington.

Assuntos mundiais: Associados a questoes dependentes do coe-

ficiente de mortalidade e dos tipos de morte sofrida pelas pessoas,

dividas de responsabilidade de pafses estrangeiros, tarifas, impostos,

seguros, pensoes, o gabinete do presidente ou do primeiro-ministro,

principals funcionarios nomeados pelo prefeito da cidade ou pelo go-

vernador do Estado.
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SAGITARIO

Aparencia e estrutura do corpo: Acima da altura media, testa

alta, nariz comprido, tez sangumea, cabelos castanhos. Governa os

quadris, as coxas e o nervo ciatico.

Temperamento: A motivacao de um nativo de Sagitario nao pro-

vem do intelecto complete nem da emocao completa. Sua expressao

resulta de uma mistura de ambos. Ele nunca se ilude com as aparen-

cias e emprega, instintivamente, um julgamento solido. Apesar da sua

natureza idealista, nao e um simples sonhador, mas aiguem com ca-

pacidade para levar seus ideais a um mvel pratico.

Ainda que possa nao so dar ordens mas tambem recebe-las, e

um executivo natural. Seus talentos se expressam melhor numa atmos-

fera amistosa. Tanto no pensamento quanto na acao, vai direto ao

ponto, mais preocupado com a eficacia do que com a elegancia. Agres-

sivo e impulsivo, e preciso refrear-lhe a natureza franca e sincera pa-

ra que ele nao venha a ofender os outros.

Merce da sua robusta intuicao forma rapidamente opiniao so-

bre as oportunidades e age em relacao a elas com a mesma rapidez

com que elas se apresentam. Mas quando esta cansado ou tenso, e ca-

paz de julgamento s impulsivo s e conclusoes apressadas. Se nao ali-

viar sua natureza altamente sensivel com recreacao ao ar livre, tor-

nar-se-a vitima de explosoes de genio e ataques de nervos.

Sendo inclinado a filosofia e entusiasta em sua abordagem, afasta logo

de si os humores de morbidos auto-exames. Sua adaptabilidade, jovialidade

e amor a liberdade, inerentes, lhe permitem inumeras oportunidades de al-

car-se acima de quaisquer pensamentos depressivos. Sua sinceridade e bon-

dade de cora^ao levam-no a ser caridoso com os outros, e ele nao se demora

a lutar pelos direitos desses outros. Sua melhor qualidade e a lealdade.

Sua pior caracteristica e a leviandade. Quando a inquietacao se

apodera dele, abandona o bom julgamento nativo e torna-se extrava-

gante. Nessas ocasioes, age de maneira ridicula, excentrica e faceta.

Seu jeito folgazao leva-o a meter-se em jogos de azar indesejaveis. Em
vez disso, deveria procurar um trabalho na vida tab interessanfe pa-

ra ele que se tornasse um jogo em que o risco e o sucesso.

Interesses pessoais: Assuntos associados a expressao publica de

opinioes, publicidade, publicagoes, sonhos, longas viagens, filosofia,

religiao, livros, educacao, visoes, assuntos legais.

Ocupacoes: Homens de publicidade, aeromo?as, pilotos de avia-

9ao, editores de livros, engenheiros de radiodifusao, clerigos, engenhei-

176



ros de misseis, jornalistas, filosofos, instrutores de educacao ffsica,

diretores de patios de recreio, diretores de publicidade, homens de

relacoes publicas, tecnicos de radar, operadores de radio de navios,

locutores de radio, professores, operadores de telegrafo, tecnicos de

televisao, agentes de viagens, caixeiros-viajantes.

Associates significativas: Numero, 7. Letra, Z. Cor, ptirpura-

claro. Tom, la agudo. Gema, granada vermelha. Pedras em que se mis-

turam o vermelho e o verde, como a turquesa. Ervas, malva, betonica

da madeira, estipa e agrimonia.

Fatores fundamentais: Clima: quente, seco. Terreno: montanho-

so, moderadamente alto. Terra: coberta de matas. Cidade: igrejas, salas

de conferencias, tribunais, eseritorios de advoeacia, livrarias, editoras

e locais de reuniao de trabalhadores pelo bem-estar da comunidade.

Casa: salas e quartos do andar superior, diamine, estabulos, garagem,

altares ou sitios de atividades religiosas e equipamentos esportivos.

Cidades do mundo: Arizona, Phoenix, Tucson. California, Beverly

Hills, Long Beach, Los Angeles, San Diego, Santa Barbara. Canada,

Churchill, Port Nelson, Regina, Winnipeg. Colorado, Denver. Guatemala,

Cidade da Guatemala. Luisiana. New Orleans. Mexico, Acapulco, Baja

California, Chihuahua, Guadalajara, La Paz, Cidade do Mexico, Monter-

rey, Puebla, Tampico, Vera Cruz. Minnesota, Minneapolis, St, Paul. Mis-

souri, Kansas City, St. Louis. Nebrasca, Omaha. Nevada, Las Vegas, Reno.

Oklahoma, Cidade de Oklahoma, Tulsa. Tennessee, Memphis. Texas, Dal-

las, El Paso, Fort Worth, Houston, San Antonio. Utah, Salt Lake City.

Estados Unidos da America: Alabama, Delaware, Illinois, India-

na, Mississipi, Nova Jersey, Ohio, Pensilvania.

Assuntos mundiais: Associados a questoes nacionais dependentes do

comercio e trafico interestaduais e internacionais, a marinha, a marinha

mercante estrangeira, ao trafego aereo interestadual, ao direito, aos

advogados, ao supremo tribunal, as igrejas, a religiao, aos pregadores, aos

professores, as publicacoes, a propaganda, aos livros, as conferencias e a

todos os lugares onde as opinio es sao proclamadas em publico.

CAPRICORNIO

Aparencia e estrutura do corpo: Mais esguio do que robusto, rosto

fino, cabelos pretos, tez morena. Governa a regiao dos joelhos.
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Temperamento: O nativo de Capricornio e muito ambicioso do

sucesso mundano, das riquezas e da posicao social. Bom organizador,

possui a faculdade de juntar umas as outras as faccoes dissidentes por

amor da sintese e da economia. Esta no melhor dos seus momentos

quando lhe conferem responsabilidades com que ele pode arcar vito-

riosamente. Paciente e perseverante, emprega esforcos concentrados e

manobras habilidosas para escalar ate os obstaculos intransponi'veis.

Conquanto se mostre humildemente submisso aos que detem

o poder, forceja, persistente, por lograr poder para si a fim de que

outros possam curvar a cabega diante dele. O nativo de Capricornio

adapta-se a quaisquer exigencias para chegar ao fim colimado. Esta

sempre alerta para tirar proveito das fraquezas alheias, usando-as em
seu proprio beneficio ou para o que se lhe afigura mais ben^fico &

sociedade em geral. Extremamente pratico e frugal, desadora qualquer

tipo de esbanjamento, seja material, seja mental.

Se voce quiser captar-lhe a atencao, planeje primeiro o modo de

aproximar-se dele. Embora raciocine bem, assimila devagar. Assim

sendo, exponha seus fatos de urn em um e de maneira circunstancia-

da. Nao espere que as suas ideias o entusiasmem, porque a mente dele,

deliberada e cauta, necessita de tempo para ruminar os fatos.

Um nativo de Capricornio pode confidenciar-lhe os nomes das

marcas de qualidade de quase todas as mercadorias, dar-lhe o ende-

reco dos melhores restaurantes da cidade, ou descrever-lhe o mais re-

cente em materia de elegancia. Conservador por natureza, e fortemen-

te condicionado pela tradicao. Essas influencias formam os fios da

sua personalidade. Sabe como e quando dizer a coisa certa a fim de

criar a impressao correta. Quando esta expressando seu lado mais alto,

e um verdadeiro diplomata.

Quando nao esta funcionando no que tern de melhor, torna-se,

as vezes, traicoeiro. Em sua tendencia a usar outras pessoas a feicao

de alpondras para chegar a meta que considera importante, pode ado-

tar facilmente esse traco. Ele deve compreender que o maior proveito

que qualquer pessoa pode obter e a integridade de car&ter e a devocao

ao bem-estar dos outros.

Interesses pessoais: Assuntos ligados ao credito, a honra, a repu-

tacao, A posi5ao social, ao ofi'cio ou a profissao, as qualificacoes ou aos

negocios comerciais, ao patrao, aos superiores ou aqueles que detem um
poder fora do comum.

Ocupa^oes: Arquitetos, assentadores de tijolos e pedreiros, com-

pradores, carpinteiros, engenheiros de ceramica, quiropraticos, enge-

nheiros civis, funcionarios publicos, engenheiros criogenicos, econo-
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mistas, agentes do FBI, governantas, engenheiros industrials, zeladores,

operarios, proprietaries, trabalhadores em couro, engenheiros de minas,

engenheiros de seguranca nuclear, funcionarios do departamento de

pessoal, estucadores, nutricionistas, agentes de compra, fiscais de ra-

diacao, controladores do trafego, conselheiros vocacionais, guardas.

Associates significativas: Numero, 8. Letras, H, Ch. Cor, azul-

escuro. Tom, sol grave. Gema, onix, sardonica e minerals cinzentos

ou negro s, como o carvao. Ervas, meimendro negro, erva-moura e

papoula negra.

Fatores ambientais: Terra: bem no topo de montanhas escarpa-

das, onde haja rochas e moitas, mas poucas arvores altas. Clima: frio

acompanhado de nevadas consideraveis. Terra: adequada a mineracao

de solo pobre e onde abundem ervas daninhas e espinhos. Cidade: pre-

feitura, camara de comercio e o distrito comercial de um modo geral.

Casa: o escritorio, o sotao, o porao e todos os lugares escuros, com
condicionamento de ar e em que se utilizam o gelo ou o frio.

Cidades do mundo: Alabama, Birmingham. Bolivia, La Paz, Sucre,

Trinidad. Belize: Cidade de Belize. Canada, Goose Bay, Montreal,

Ottawa, Quebec, Toronto. Chile, Punta Arenas, Santiago. Colombia,

Bogota. Connecticut, Bridgeport, Hartford. Costa Rica, San Jose. Cuba,
Havana. Distrito de Columbia, Washington. Equador, Quito. El Salva-

dor, San Salvador. Florida, Fort Myers, Jacksonville, Miami, Orlando,

Palm Beach, Pensacola, Tampa, West Palm Beach. Georgia, Atlanta.

Honduras, Tegucigalpa. Illinois, Chicago. Indiana, Indianopolis. Ilha,

Ilhas Bermudas. Kentucky, Louisville. Maryland, Baltimore. Massachu-
setts, Boston, Holyoke, Springfield, Worcester. Michigan, Detroit,

Flint, Grand Rapids. Nova Jersey, Jersey City, Newark. Nova York,

Albany, Brooklyn, Buffalo, Nova York, Rochester, Siracusa, Troy.

Nicaragua, Managua. Ohio, Akron, Cincinnati, Cleveland, Columbus,
Dayton, Toledo, Warren, Youngstown. Pensilvdnia, Filadelfia, Pitts-

burgh. Peru, Lima. Panama, Cidade do Panama. Rhode Island, Pro-

vidence. Tennessee, Nashville. Venezuela, Caracas. Virginia, Norfolk,

Portsmouth, Richmond. Wisconsin, Milwaukee.

Estados Unidos da America: Alasca, Connecticut, Georgia, Iowa,

Novo Mexico, Texas, Utah.

Assuntos mundiais: Associados a questoes nacionais dependentes

da administrate, do presidente, do ditador, do monarca, do governa-
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dor ou do prefeito, ao credito e a reputacao de uma nacao, seus negocios

e sua influencia nos assuntos mundiais, e tambem as pessoas eminentes e

famosas e as que possuem um poder fora do comum.

AQUARIO

Aparencia e estrutura do corpo: Robusto, corpulento, pele clara,

compleicao sangumea, agradavel. Governa as pernas abaixo dos joe-

Ihos e os tornozelos.

Temperamento : Um nativo de Aquario e progressista e, de ordi-

nario, possul ideias mais avancadas do que os companheiros. Embora

seja este um dos signos mais impessoais, o nativo de Aquario costuma

ser agradavel, amistoso e jovial. Sabe exatamente o que dizer e fazer

para produzir determinado efeito sobre aqueles a quern esta associado.

Pode ser um conversador interessante por seu interesse pela educacao,

por novos descobrimentos, pelos ultimos desenvolvimentos da ciencia

e da invencao - assim como pelos acontecimentos do momento. Acha

mais facil aprender ouvindo os outros do que estudando nos livros.

Funciona mais no piano mental do que no emocional. Dessa ma-

neira, a sua visao nao-convencional e ampla favorece as atividades pra-

ticas ao longo de linhas criativas. E bem conhecido por seu interesse

pelo muito velho e pelo muito novo. Tern a capacidade de misturar

arte e ciencia em conceitos significativos, ou planejar empregos ultra-

modernos para artigos esquecidos no monte de velharias ha* muito s

anos.

Procura a sociedade dos outros porque gosta do intercambio de

ideias. Tendo simpatias e antipatias fortes, tomara com freqiiencia

o lado oposto de uma questao so por amor a discussao. Isto, as vezes,

Ihe poe a mostra a pior qualidade - o debate. Se levar essa atitude

muito longe, podera ser rejeitado. Nesse caso, desenvolvera* uma irri-

tabilidade nervosa e expora ideias tao malucas que atrairao a propria

queda.

Quando o seu estado de espirito e positivo, seus propositos e

metas sao altruistas. A sensacao de bem-estar provoca nele o desejo

de resolver todos os problemas do mundo. Interessa-se grandemente

por politica e religiao e tende a encara-las do ponto de vista do bem-es-

tar da sociedade em geral. Entretanto, o seu entusiasmo propende a

gastar-se em demasia na solu?ao teorica das dificuldades da humani-

dade, mais do que numa acao eficiente. Ele deve aprender que a sabe-

doria se faz acompanhar da aplicacao prdtica quando se quer realizar

alguma coisa que valha a pena,
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Interesses pessoais: Assuntos ligados a esperancas, desejos, amigos,

conselheiros, conhecidos, elogios e critica amistosa.

Ocupacoes: Tecnicos de ar condicionado, astrobiologistas, astro-

logos, astronomos, instaladores de cortinas, engenheiros eletricistas,

eletricistas, tecnicos de eletronica, galvanizadores, vendedores de mo-

veis, inventores, fisicos nucleares, psicologos, operarios que trabalham

em fabricas de plasticos, assist entes sociais, fisicos espaciais, tecnicos

em viscoelasticidade.

Associac,des significativas: Numero 9. Letra, Th. Cor, azul-celes-

te. Tom, sol agudo. Gema. safira azul. Pedras, obsidiana e perola negra.

Ervas, mirra, olfbano e espinacardo.

Fatores ambientais: Terreno: nem alto nem baixo, densamente

povoado, incluindo cidades. Clima: temperado, mas variavel. Terra:

nao acidentada, mas com paisagens arti'sticas, usada sobretudo para

a habitacao humana. Cidade: lojas de arte, lojas de moveis, sistemas

de iluminacao eletrica e lugares onde se vendem autom6veis, avioes

e radios e onde se podem comprar os respectivos acessorios. Casa: me-

didor de eletricidade. luzes e aparelhos eletricos, radio, sala de recep-

^ao, escadas, moveis grandes, estereo, televisao, coisas artisticas nas

paredes e no carro.

Cidades do mundo: Argentina, Buenos Aires. Brasil, Belem, Recife, Rio

de Janeiro, Salvador, Sao Luis. Sao Paulo. Guiana, Georgetown. Suriname:

Panamaribo. Guiana, Caiena. Groenldndia, Godhavn, Godhataab, Juliane-

haab. Terra Nova, Gander. St. John's. Paraguai, Assuncao. Uruguai,

Montevideu.

Estados Unidos da .America: Arizona, Kansas, Massachusetts,

Michigan, Oregon.

Assuntos Mundiais: Associados a questoes que dependem da legislate

ra ou do parlamento, particularmente o Congresso, a Camara dos Comuns,

os vereadores da cidade e os embaixadores enviados a paises estrangeiros.

PEIXES

Aparencia e estrutura do corpo: Tendendo para a pouca altura,

roligo, rosto palido, cabelos castanhos ou escuros, olhos morti90S. Go-

verna os pes e dedos dos pes.
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Temperamento: Como se deixa impressionar pelas coisas que

o circundam, urn nativo de Peixes deve guardar constantemente

seus pensamentos, sentimentos e acoes. Sensitivo e mediunico, afi-

na-se com tudo o que o rodeia, bom ou mau. Porque se inclina a ser

plastico, a menos que faea um esforeo a fim de manter-se voltado pa-

ra o bem, deixa-se arrastar facilmente pelo peso dos pensamentos ne-

gativos.

Escorrega sem trabalho para estados de espirito de autopiedade

e pensa que o mundo inteiro esta contra ele. Se alimentar esses pensa-

mentos por um tempo demasiado longo, podera exaurir depressa a

sua energia nervosa. Por essa razao deve interessar-se e entusiasmar-se

pelo que esta fazendo, sobretudo pela escolha do seu trabalho.

Nenhum outro signo tern tais extremos de temperamento como

Peixes. Alem da suscetibilidade ao desanimo e da incapacidade de en-

frentar as vicissitudes, sente-se estimulado com a mesma facilidade a

expressar o extremo oposto da escala emocional. Nesse caso, manifesta

uma tendencia para falar sem parar, com entusiasmo, e vibrar de exci-

tacao.

Generosamente dotado de muitas belas caracteristicas interiores -

ideias requintadas, caracteristicas soberbas, pensamentos idealistas —

,

responde melhor a paz e a harmonia e se encolhe diante de uma atmos-

fera impessoal, agressiva, barulhenta. O calor e a compaixao levam-no

a sua melhor qualidade — a simpatia.

Inclina-se a desenvolver frustracoes quando expressa sua pior

qualidade — a preocupacao. Sensivel a discordias e aos pensamentos

dos outro s, propende a exagerar a importancia de uma leve adversi-

dade, ou a imaginar problemas que nunca se materializam. Deve so-

frear a viveza da sua imaginacao e enfrentar a realidade.

Em vez de desperdicar energia s preocupando-se com o que outras

pessoas pensam a seu respeito, deve empregd-las num canal criativo

a fim de expressar seus talentos variados. Para trabalhar com eficien-

cia, precisa cultivar a faculdade de acabar tudo o que inicia.

Interesses pessoais: Assuntos ligados a inimigos particulares, de-

cepcoes, tristezas, influencias psiquicas, magia (branca ou negra) exe-

cutada por outrem, trabalho de detetive, prisoes, hospitais, institui-

eo es de caridade e danos praticados contra si mesmo. Restricoes, li-

mitacoes, for9as invisfveis, relacao de entidades astrais.

Ocupagoes: Garcons de bar, engenheiros quimicos, dancarinos,

mergulhadores, Pescadores, atendentes hospitalares, ocultistas, ocea-

nografos, trabalhadores em campo de petroleo, quimicos organicos,

fotografos, marinheiros, fabricantes e vendedores de sapatos.
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Assodadoes significativas: Numero, 12. Letra, L. Cor, purpura -

escuro. Tom, la grave. Gema, olivina. Pedras, areia, cascalho, pedra:po-

mes e coral. Ervas, musgos que crescem na agua, fetos e algas marinhas.

Fatores ambientais: Terreno: moderadamente baixo e muito que-

brado, fechado de todos os lados por montanhas e cortado de ravinas.

Clima: frio, chuvoso, brumoso. Terra: ao redor de tartques de peixes,

ou atraves da qual fluem rios, grandes ou pequenos, ou lerdos riachos,

ou a beira de grandes lagos. ou onde haja nascentes frias de agua pro-

veniente do solo. Cidade: hospitals, cadeias, asilos e casas de caridade.

Casa: pias; sistemas, aparelhos e registros de gas; venenos, equipamen-

tos de pesca e lugares onde se guardam sapatos.

Cidades do mundo: Irlanda, Cork, Dublin. Inglaterra, Birmin-

gham, Brighton, Bristol. Liverpool, Londres, Manchester, Northampton,

Nottingham, Oxford, Plymouth, Portsmouth, Sheffield. Franga, Bor-

deus, Nantes. Gambia. Bathurst. Gana, Acra. Guine, Conakry. Islandia,

Reykjavik. Irlanda do Norte: Belfast, Londonderry. Costa do Marfim,

Adibjan. Liberia, Monrovia. Mali, Bamaco. Mauritania, Nuakchott. Mar-

rocos, Casablanca. Portugal Lisboa. Escocia, Dundee, Edimburgo, Glasgow,

Newcastle-on-Tyne. Senegal, Dacar. Serra Leoa, Freetown. Espanha,

Cartagena, Granada. La Coruna, Madri, Santander, Sebastian, Sevilha,

Valencia. Alto Volta, Ouagadougou. Pais de Gales, Cardiff.

Estados Unidos da America: Florida, Maine, Nebrasca, Vermont.

Assuntos mundiais: Associados a questoes nacionais dependentes

de prisoes, hospitals, manicomios, casas de corre^o, instituicoes de

caridade, agendas oficiais de auxilio aos desempregados, crime, crimi-

nosos, detetives, sociedades secretas, espioes e inimigos secretos do

povo.

SOL

Aparencia e estrutura do corpo: Corpo vital forte, acima do ta-

manho comum, tez clara, maneiras dignas. Governa a vitalidade, o ba^o,

o coracao, a espinha, a pituitaria anterior e a tireoide.

Temperamento : O Sol representa os impulsos do poder do pensa-

mento, que se expressam como o esforco no sentido da importancia.

Urn indivfduo do tipo solar possui grande dose de amor prdprio. Pater-

nal, atencioso, firme e inflexivel, orgulhoso, consciencioso, bondoso,
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cortes, moderadamente liberal, gosta de controlar os demais. Compraz-se

tambem com elogios. Na realidade, nao lhe agrada trabalhar para os ou-

tros, a menos que lhe confiem a direcao total do seu departamento.

Quando expressa o seu potencial mais elevado, sua melhor qualida-

de, a autoridade avulta ao ver-se a testa de alguma coisa. Por outro

lado, como a sua pior qualidade e o autoritarismo, deve aprender que

o fato de assumir a direcao ou a superioridade por iniciativa propria

lhe enfraquece a autoridade. Se se mostrar mais deferente com as opi-

nions dos outros e mais simpatico as suas ideias, conseguira maior coo-

peracao.

Interesses pessoais: Os ligados a pessoas detentoras de autorida-

de, politicos, governo, forcas vitais, sexo masculino, filhos e especu-

lacao. As acoes que envolvem a boa vontade dos que possuem auto-

ridade e na busca de uma posicao ou promocao. Todas as questoes

pertinentes a saude e a vitaUdade.

Ocupacoes: Bioquimicos, apresentadores de programas de radio

ou televisao, financistas, capatazes, diretores de patios de recreio, poli-

ticos, experimentadores de radiacoes, supervisores, gerentes de teatro,

indicadores de lugares nos cinemas e nos teatros.

Associacoes significativas: Numero, 21. Letra, B. Cor, laranja. Tom,

re. Metal, ouro. Flor, girassol e galardia. Reage melhor a luz e a cor.

Fatores ambientais: Ouro, politica, pessoas de autoridade, sexo

masculino e em geral os que empregam outros.

Assuntos mundiais: No pensamento, politica. Nos negocios, tra-

balho executivo e administra?ao. Em politica, chefes e a classe domi-

nante ou os que estao no poder.

Capacidade pessoal: Inclina-se para posicoes oficiais, civis ou po-

liticas, ou para deputados nomeados por detentores de cargos. Predis-

poe-se a tornar-se cabe?a de alguma coisa, nem que seja apenas em

relacao a umas poucas pessoas, como, por exemplo, chefe de uma casa

comercial ou cabeca de um departamentozinho de alguma firma.

LUA

Aparencia e estrutura do corpo: Propensao para uma altura abai-

xo da media e a adiposidade, tez palida, testa larga, apdtico. Governa
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o magnetismo constitutional, exerce infmencia sobre a medulla oblon-
gata e a base do cranio, sobre o sistema fluido e linfatico e sobre os
olhos. Aeao da pituitaria posterior, do timo e dos hormonios das vias

alimerttares.

Temperamento : A Lua representa os impulsos do pensamento
domestico cuja natureza se exprime melhor numa palavra: impressio-

navel. A pessoa do tipo lunar gosta de notoriedade. Apraz-lhe estar

diante do publico ou andar em companhia de muitas pessoas. Sua me-
lhor qualidade e a adaptabilidade. Entretanto, merce da natureza muta-
vel, negativa e sonhadora, deve guardar-se contra o desenvolvimento da

sua pior qualidade, a inconstancia. Cumpre-lhe reconhecer o fato de
que, se deseja tornar-se famoso e ser adorado pelo publico, tera de
envidar esforcos para desenvolver uma capacidade exceptional. Por
ser inofensivo e carecer de forca, parece acanhado e timido mas, ao
lidar com ele, convem nao Ihe esquecer a natureza sensivel e aborda-lo

conformemente.

Interesses pessoais: Assuntos ligados ao povo comum, as enfer-

meiras, aos Hquidos, aos artigos de mercearias, ao lar, a musica em
geral e as mulheres.

Ocupacoes: Aeromocas, padeiros, zeladores, caixas, cozinhei-

ros, dietistas, limpadores a seco, merceeiros, atendentes de hospital,

governantas, paisagistas. trabalhadores em lavanderias, mercadores,

meteorologistas, leiteiros. enfermeiras, obstetras, gerentes de restau-

rante.

Associacoes significativas: Numero, 20. Letra, R. Cor, verde. Tom,
fa. Metal, prata. Flor, hrio. Reage melhor a hidroterapia.

Fatores ambientais: Prata, liquidos, utilidades, hoteis, o lar, a

comida, o povo comum, o sexo feminino em geral e a musica.

Assuntos mundiais: Em pensamento, a familia e o lar. Nos ne-

gocios, os armazens de secos e molhados e outras utilidades. Na po-

h'tica, mulheres e o povo comum. Tende a afetar as massas.

Capacidade pessoal: Inclina-se para os negocios do dia-a-dia no
comercio varejista, a pesca, a marinhagem, a enfermagem e a servir

comida. Melhor quando se encontra com grande numero de todos

os tipos de pessoas.
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MERCURIO

Aparencia e estrutura do corpo: Magro, nervoso, tracos pronun-

ciados, olhos e orelhas pequenas, cabelos castanhos. Governa o cerebro

e o sistema nervoso, as correntes dos nervos, a boca, a lingua, a ativi-

dade das paratireoides e parte da hipofise anterior.

Temperamento: Mercurio representa os impulsos do pensamento

intelectual tao intimamente ligados a percepcao e a expressao. Uma

pessoa do tipo mercurial e viva, espirituosa, engenhosa, inteligente,

cientifica, mutavel, persuasiva e empreendedora. Sua natureza curio-

sa leva-a a interessar-se pela lingua, pelos calculos e pela verificacao

do tamanho, do peso, da forma e da cor. Personalidade brilhante, mu-

davel, gosta de falar. Esta no seu melhor dia quando pode obter o que

deseja escrevendo, falando ou viajando. Sua pior qualidade e a impa-

ciencia. Por conseguinte, cumpre-lhe reconhecer que os resultados

nem sempre estao proximos quando se emprega uma abordagem ace-

lerada. Pode expressar sua melhor mentalidade concentrando-se de

maneira apropriada.

Interesses pessoais: Atividades que dependem de escritores, estu-

dantes, redacao, impressao, verbaliza9ao, ensino, contratos, viagens

e trabalho mental em geral. As que estao ligadas a fluencia no discurso,

na clareza do pensamento ou num espirito alerta.

Ocupacoes: Quimicos anah'ticos, treinadores de animais, caixas

de banco, encadernadores e editores de livros, tecnicos de radiodifu-

sao, motoristas de onibus, motoristas de taxi, cabos eleitorais, dati-

lografos, programadores de computadores, amanuenses, instaladores

de cortinas, ascensoristas, fiscais de alimentos, graf61ogos, higienis-

tas, operadores de IBM, inspetores, interpretes, conferencistas, bi-

bliotecarios, estafetas, manicures, estenografos medicos, mensagei-

ros, navegadores, jornalerros, reporteres de jornal, optometristas, osteo-

patas, afixadores de cartazes, impressores, locutores de radio, ferro-

viarios, recepcionistas, secretarias, criados, frentistas, funcionarios

encarregados do embarque e desembarque de mercadorias, solicita-

dores, estenografos, professores, telefonistas, bilheteiros, agentes de

viagens, graficos, veterinarios, garcons, observadores do tempo, es-

critores.

Associates significativas: Numero, 1 . Letra, A. Cor, violeta. Tom,

si. Metal, mercurio. Flor, jasmim e madressilva. Mineral, mercurio.

Reage melhor aos tratamentos mentais.
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Fatores ambientais: Livros, estradas de ferro, jornais, sistemas

telefonicos e telegraficos, e pessoas com pendores para a literatura ou
para os estudos.

Assuntos mundiais: No piano mental, a ciencia. No piano comercial,

os trabalhos literarios. No piano politico, a imprensa. Quando em situa-

cao preeminente, demasia-se no falar e, de habito, mostra propensao para
a polemica.

Capacidade pessoal; Inclina-se a falar, escrever, viajar, ensinar e ao
uso constante da mente. Obra clerical, contabilidade, trabalho postal, cai-

xeiro-viajante ou agente. Uma oportunidade para expressar a mentalidade.

VENUS

Aparencia e estrutura do corpo: Rechonchudo e bonito, tez clara,

jovial, afavel. Governa o sangue venoso, as veias, a pele, os cabelos e a

agao da tireoide e das gonadas.

Temperamento: Venus representa os estimulos do pensamento
social expressos amiude em forma de atracao e afeicao. Urn indivfduo do
tipo de Venus e amistoso, docil e submisso, afetuoso, facilmente dado
ao riso e sociavel. Sua natureza apegada e receptiva fa-lo recatado, ti-

mido e sensivel. Na busca da harmonia, o seu extremo desejo de agra-

dar aos outros leva-o a seguir a linha da menor resistencia. Isso con-

duz a sua pior qualidade, a facilidade em se deixar influenciar. Para
chegar ao melhor da sua forma, requer companhia. Incapaz de viver

na solidao, necessita de uma atmosfera em que possa expressar sua

amabilidade e sociabilidade.

Interesses pessoais: Atividades associadas a artistas, assuntos so-

ciais, amizade, amor, casamento, canto, danca, arte, enfeites.

Ocupacoes: especialistas que trabalham em saloes de beleza, enge-

nheiros ceramicos, artistas comerciais, confeiteiros, modistas, floristas,

peleteiros, camiseiros, decoradores de interiores, joalheiros, chapeleiros,

terapeutas ocupacionais, desenhistas de embalagens, pintores e decorado-
res, recepcionistas, cantores, trabalhadores texteis, peruqueiros.

Associa96es significativas: Numero, 6. Letras,U, V, W.Cor, amarelo.

Tom, mi. Metal, cobre. Flor, rosa. Responde melhor ao descanso e a

relaxa^ao.
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Fatores ambientais: Flores, arte de todo o genero, vestuario, obje-

tos e artigos de fantasia ou de luxo, confeccoes, pastelaria, artigos

de toalete, joias, perfumes.

Assuntos mundiais: No piano mental, o artistico e o belo. No

piano dos negocios, arte. No piano politico, o chamado elemento so-

cial. Tendencia para acontecimentos que afetam as mulheres.

Capacidade pessoal: Evita trabalho pesado e depende de afabi-

lidade, boas maneiras e bom gosto para prosseguir. Interessa-se mais

pelo prazer do que pelo aspeto pratico.

MARTE

Aparencia e estrutura do corpo: Corpo rijo, robusto, musculos

fortes, tez corada, cabelos com matizes avermelhados. Governa o sis-

tema muscular, os corpusculos vermelhos, as gonadas e a secrecao de

adrenalina e cortisona pelas glandulas supra-renais.

Temperamento: Marte representa os estimulos mentais agres-

sivos que se expressam como o impeto de reproduce Urn individuo

do tipo marciano nao e tfmido e tampouco conhece omedo. Tern a

lingua afiada, e impulsivo, voluntarioso e positive Porque precisa dar

vazao a sua abundante energia, a imprudencia pode conduzi-lo a ati-

vidades destrutivas. A fim de impedir a expressao de sua pior quali-

dade, a rudeza, deve compreender que lhe advira maior satisfacao pes-

soal do emprego de sua energia criativa para construir do que para

demolir. Ama a liberdade e gosta de lutar. Para exprimir melhor sua

mais alta qualidade de iniciativa, deve lutar por alguma causa que ajude

a humanidade.

Interesses pessoais: Atividades associadas a medicos, cirurgioes,

mecanicos, soldados, guerra, maquinismos, a utilizacao do aco e do

ferro, a edificacao e a manufatura em geral.

Ocupacoes; Atletas, mecanicos de automovel, barbeiros, cobra-

dores, consertadores de maquinas comerciais, agougueiros, lapida-

dores de diamantes, mergulhadores, galvanizadores, bombeiros, enge-

nheiros de voo, ginecologistas, trabalhadores em ferro, salva-vidas,

comerciantes de bebidas, serralheiros, manufatores, massagistas, enge-

nheiros mecanicos, tecnicos de laboratories medicos, engenheiros de

misseis, operadores de maquinas de escritorio, instrutores de educacao
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fisica, fisioterapeutas, medicos, tecnicos de propulsao, agentes de ven-
das, trabalhadores em chapas metalicas, soldados, engenneiros de m^-
quinas, cirurgioes, fabricantes de instrumentos e moldes, desenhistas
de ferramentas, soldadores.

Associates significativas : Numero, 16. Letra, O. Cor, vermelho.
Tom, do. Metal, ferro. Flor, malva-rosa. Mineral, ferro. Reage melhor
a termoterapia.

Fatores ambientais: Aco, maquinas de todos os tipos, implemen-
tos de construcao e demolicao, bebidas embriagantes e, entre pessoas,

cozinheiros, soldados,

Assuntos mundiais: No piano mental, mecanica. No piano comer-
cial, manufatura e profissao militar. No piano politico, militarismo.

Tende a disputa, a violencia e aos acidentes.

Capacidade pessoal: Agressivo, tanto para destruir quanto para
construir. Gosta de todo o genero de trabalhos meeanicos, propende
para a guerra e para a cirurgia. Necessita dar vazao ao excesso de energia.

JUPITER

Aparencia e estmrura do corpo: Corpo grande e amplo, tez san-

guinea ou clara, jovial, dorado de muito amor-proprio. Governa o sis-

tema arterial, o figado, a gordura e o glicogenio, a manufatura e a se-

crecao de insulina pelo pancreas.

Temperamento: Jupiter representa os impulses mentais religio-

sos que formam a base da generosidade, do calor e da expansao. Urn
individuo jupiteriano expressa benevolencia, boa disposicao, hones-
tidade e discrimina^ao. Atinge os seus fins por intermedia do patro-

cinio e do favor. Sua personalidade radiante, jovial, irrita-se quando
cerceada. Expansivo e liberal, gravita facilmente para as profissoes libe-

rals, onde costuma expressar sua melhor qualidade, a benevolencia.

Tern boa opiniao de si mesmo e deve sempre fazer uma avaliacao obje-

tiva, para que sua opiniao nao o conduza a sua pior qualidade, a pre-

sun9ao. A verdadeira caridade exige dele que conceda aos outros a

devida consideracao.

Interesses pessoais: Atividades que dependem de clerigos e de
trabalho profissional, assuntos legais, juizes, beneficencia, bancos e
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banqueiros, publicacoes, religiao e filosofia, financas, pessoas de di-

nheiro, boa vontade, arte de vender, patrocfnio, mercadorias e boa

sorte de um modo geral.

Ocupacoes: Homens de publicidade, fiadores, editores de livros,

clerigos, agentes funerarios, vendedores de moveis, advogados, filo-

sofos, diretores de publicidade, homens de relacoes publicas, vende-

dores de calcados, corretores de fundos publico s, caixeiros-viajantes.

Associaeoes significativas: Numero, 5. Letra, E. Cor, purpura.

Tom, la. Metal, estanho. Flor, dalia. Reage melhor a uma dieta apro-

priada.

Fatores ambientais: Juizes, clerigos, banqueiros, profissionais de

todos os tipos, mercadorias e pessoas de dinheiro.

Assuntos mundiais: No piano mental, religiao e filosofia. No pia-

no comercial, financas e comercio. No piano politico, capitalismo.

Tendencia para expansao, para gastos e para precos mais elevados.

Capacidade pessoal: Inclinam-se para as profissoes liberals e para

as coisas que atraem os ricos. Bons vendedores. Destacam-se pelo bom

companheirismo e por uma personalidade cordial.

SATURNO

Aparencia e estrutura do corpo: Ossos grandes, parece ossudo

ate quando nao e alto, serio, grave. Governa o baco, os ossos, os liga-

mentos, os dentes, os sais minerais do corpo, um hormonio da hipo-

fise anterior e a a?ao das glandulas supra-renais.

Temperamento: Saturno representa os impulses mentals da se-

guran5a, que se expressam como o desejo de seguranca. O individuo

do tipo saturnino, pratico e concreto, coleta e junta os tesouros da

terra e os tesouros da mente. As coisas, porem, Mo lhe chegam fa-

cilmente as maos. Tern de trabalhar duro para consegui-las. E todo

o bem proveniente de sua influencia resulta de pianos cuidadosa-

mente tra^ados, de esfor?o laborioso, de sutileza, habilidade e astu-

cia. Em sua abordagem, prefere nao tomar a iniciativa, mas quer an-

tes permanecer por detras dos bastidores, empregando a insinuacao

em lugar da for§a. Em razao da sua tendencia natural para ser reser-

vado, medroso e melancolico, seu pior traco e o egofsmo. Cabe-lhe

impedir esses estados de espfrito expressando sua melhor qualidade
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e substituindo tais caracteristicas timidas e recolhidas pela pratica da
eficiencia, da economia e da organizacao, alguns dos seus melhores
tragos.

Interesses pessoais: Atividades associadas a mineiros, fazendei-
ros, trabalhadores comuns, trabalho pesado, negocios em geral, espe-
cialmente a eompra, a mineragao, a propriedade imovel, as pessoas
idosas, a agricultura e as coisas secretas e escondidas.

Ocupacoes: Aerodinamicistas, contadores, avaliadores, arqui-
tetos, baby sitters, banqueiros, guarda-livros, assentadores de tijolos e
pedreiros, compradores, marceneiros, carpinteiros, instaladores de
carpetes, caricaturistas, quiropralicos, engenheiros civis, funcionarios
publicos, ajustadores de reclamacoes, engenheiros criogenicos, guar-
das, processadores de dados, higienistas e tecnicos dentais, dentistas,
desenhistas, economistas, especialistas em eficiencia, fazendeiros, ma-
teiros, jardineiros, geologos, guardas, historiadores, engenheiros e hi-

gienistas industrials, quimicos inorganicos, agentes de seguros, zela-
dores, operarios, donos de terras, trabalhadores em couro, matema-
ticos, arquivistas de registros medicos, microbiologistas, engenheiros
de minas, redatores de jornais, paleontologos, fazedores de modelos,
funcionarios de departamentos de pessoal, quimicos, afinadores de
piano, rebocadores, leitores de provas, sapateiros, estatisticos, super-
visores, alfaiates, consultores fiscais, tipografos, tapeceiros, conse-
Iheiros vocacionais, vigias.

Associates signifieativas: Numero, 15. Letra, X. Cor, azul. Tom,
sol. Metal, chumbo. Flor. timonium. Reage melhor ao tratamento
pela natureza.

Fatores ambientais: Utilidades basicas, como minerals, feno, graos,
carvao e materials de construcao. Minas, propriedade imovel, terra.

Assuntos mundiais: No piano mental, ortodoxia. No piano comer-
cial, terra e utilidades basicas. No piano politico, o conservantismo, o
fazendeiro e o mineiro. Propende a iniluir no trabalho e tende para
a eontracao, a economia, perdas e precos mais baixos.

Capacidade pessoal: Depende da previsao, do sistema, da eco-
nomia, da administracao e do trabalho persistente. Inclina-se para o
trabalho sedentario e para o trabalho laborioso. Nao e um bom ven-
dedor de contato direto, mas sabe comprar com vantagem - um co-
merciante astuto.
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URANO

Aparencia e estrutura do corpo: Alto, esguio, anguloso, olhos

brilhantes, erratico, questionador. Governa a acao da glandula para-

tireoide e urn hormonio da hipofise anterior, bem como o sistema

nervoso e o controle dos nervos, associados ao potencial e ao fndice

vibratorio das energias eletricas geradas pelos nervos.

Temperamento : Urano representa os impulsos mentals indivi-

dualistas, que se expressam muitas vezes como originalidade e inde-

pendencia. O individuo de Urano e inventivo, nao raro age por impul-

so, e possui urn dinamico magnetismo pessoal. As vezes, parece ado-

tar urn ponto de vista radical, porque suas ideias estao muito a frente

do seu tempo. Essa atitude progressista gera grande entusiasmo quan-

do surgem ideias de reforma. Levada longe demais, porem, expressara

sua pior qualidade, a excentricidade. Cabe-lhe aprender que as opi-

nio es moderadas tern maior possibilidade de impressionar os outros

com a sanidade da reforma essencial. Se controlar suas tendencias abrup-

tas e erraticas com a expressao da sua melhor qualidade, a originali-

dade, a mente penetrante e as faculdades intuitivas, associadas a pro-

penslo cientifica, ele sera capaz de apresentar conceitos modernos

e uteis.

Interesses pessoais: Atividades dependentes de advogados, astro-

logos, metodos inusitados em negocios, astrologia, ocultismo, inven-

.9ao, eletricidade e mecanismos engenhosos, automoveis, ideias radi-

cals, exposicoes, reformas e agitagao.

Ocupagoes: Tecnicos de ar condicionado, astrologos, astronomos,

engenheiros eletricistas, eletricistas, tecnicos em eletronica, inventores,

engenheiros metaliirgicos, fisicos nucleares, psicologos, trabalhadores em

plastico, psiquiatras, cientistas, autores de obras tecnicas, consertadores

de telefone, operarios que trabalham em viscoelasticidade.

Associa96es significativas: Numero, 10. Letras, I, J, Y. Cor, ofus-

cantemente branca. Tom, carrilhoes astrais. Flor, trevo e oxalida. Reage

melhor a eletricidade e ao mesmerismo.

Fatores ambientais: Inven^oes, automoveis, ultimos engenhos me-

canicos, oradores, advogados, eletricistas, astrologia, ocultistas.

Assuntos mundiais: No piano do pensamento, o ocultismo e o

ultraprogressista. No piano da polftica, o elemento radical No piano
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dos negocios, a inven9ao e os metodos insolitos. Tendencia para ativi-

dades radicals e exposicoes de fatos.

Capacidade pessoal: Original e inventivo, pende para o inusitado.

Tern o poder de influir nos outros atraves do magnetismo. Precisa de

uma saida para a sua engenhosidade fora do comum.

NETUNO

Aparencia e estrutura do corpo: Tendencia para engordar, tragos

ovais, olhos grandes e sonhadores, aparencia agradavel. Governa parte

das glandulas paratireoides, o hormonio da glandula pineal e as toxinas.

Temperamento: Netuno representa os impulsos mentals utopicos

por detras da fantasia, do idealismo e das qualidades mediunicas. O
individuo netuniano e impressionavel, pois e de natureza magnetica,

psiquica. Sonhador, muitas vezes acredita em sonhos, que raro se rea-

lizam, porque suas visoes idealistas nao se ajustam ao molde da reali-

dade fi'sica. Promotor de projetos mundanos para ganhar dinhefro sem

trabalhar, e sutil, teorico e extravagant e. Porque abomina a analise cri-

tica, frequentemente se torna vago, sua pior qualidade, De sorte que

o que ele precisa construir em seu cariter e sistema e disciplina. Suas

ideias maravilhosas so poderao beneficia-lo, a ele, e aos outros, se for

possivel po-las em pratica. Na area social, podera ver-se envolvido em
apegos romanticos e amizades platonicas. Seu modo de atrair e suave

e agradavel.

Interesses pessoais: Atividades dependentes de atores, mediuns,

experimentando a percepgao extra-sensorial, promocoes, servid^o invo-

luntaria, sociedades por acoes, ideias utopicas, expressao dramatica

em todos os meios, aviacao, submarinos, gas, petroleo, drogas e venenos.

Ocupa^oes: Atores. pilotos de aviacao, artistas, gar9ons de bares,

engenheiros quimicos, especialistas em cosmeticos, dan5arinas, farma-

ceuticos, desenhistas de modas, Pescadores, desenhistas industrials,

maquiladores, analistas de pesquisas de mercado, musicos, oceanogra-

fos, ocultistas, trabalhadores em campos de petroleo, fotogravadores,

fotografos, marinheiros e especialistas em termodinamica.

Associa56es significativas : Numero, 11. Letras, C, K. Cor, irides-

cencia mutavel. Tom, a musica das esferas. Metal, netunio. Flor, arcto-

tis. Reage melhor a cura espiritual.

193



Fatores ambientais: Petroleo, gas, drogas, drama, cinema, avia-

cao, mediuns, misticos, pessoas psi'quicas e projetos que requerem

a incorporacao da partilha de lucres de certo numero de pessoas.

Assuntos mundiais: No piano do pensamento, o mistico e o psi-

quico. No piano dos negocios, a promocao e as sociedades por acoes.

No piano politico, o ideal. Tende para acontecimentos que afetam a

aviacao e a industria cinematografica.

Capacidade pessoal: Visionario, nao gosta do trabalho fi'sico, mas

tern o poder de transmitir a outros o entusiasmo pelos seus pianos. Pode

ser um bom promotor, alguem que realiza um trabalho psiquico de

alguma natureza, ou que pratica algum metodo progressista de cura.

PLUTAO

Aparencia e estrutura do corpo: Altura media, corpo musculoso

e forte, personalidade deliberada mas dinamica, capaz de expressar

muita forga.

Temperamento: Plutao representa os impulsos mentais para o

bem-estar universal, os fatores motivadores por detras da cooperacao

ou da coercao. Consciente ou inconscientemente, o individuo pluto-

nio sintoniza com facilidade os pensamentos dos outros e as impres-

soes dos pianos interiores. Isso lhe da uma fonte inusitadamente ampla

de informacoes. Quando expressa sua natureza inferior, seu talento

e sua energia voltam-se contra a sociedade, o que lhe explica a pior

qualidade, a inversao. Nessas ocasioes, une-se a outros para disseminar

mentiras sutis e oprimir a humanidade. Nesse estado de espirito tor-

na-se drastico e violento. Entretanto, sua melhor qualidade e o espiri-

tualismo e, quando o expressa, relaciona-se com o esforco coopera-

tive grupal de natureza agressiva, que contribui para a humanidade

em geral.

Interesses pessoais: Interessa-se por pessoas de grande altura espi-

ritual, de percepcao extra-sensorial, intelectual, ditadores, gangsteres,

espiritualidade, inversao, rapto, o interior das coisas, o piano interior

e as atividades do piano interior, coercao, radio, televisao, grupos,

cooperacao, atividades de grupo de todas as castas.

Ocupacoes: Astrobiologistas, engenheiros de radiodifusao, dete-

tives, embalsamadores, agentes do FBI, especialistas em infraverme-
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lho, tecnicos de raios X empregados na medicina, engenheiros de segu-

ranca nuclear, fisicos do plasma, encanadores, policiais, nutricionis-

tas, radioperadores, tecnicos de radar, radiobioiogistas, radioperado-

res de navios, assistentes sociais, fisicos espaciais, telegrafistas, tecni-

cos de televisao, controladores de trafego.

Associates signiflcativas: Niimero, 22. Letra, T. Cor, preto, ultra-

violeta e infravermelho. Tom, coro espiritual. Metal, plutonio ou solo

da terra. Flor, planta carnivora ascidiada. Reage melhor ao tratamento

estelar.

Fatores ambientais: Televisao, transmissao sem fio de mensagens

ou poder, fontes intra-atomicas e c6smicas de energia, planejamento

nacional, gangsteres, rapto e codigos compulsorios em beneficio do

povo em geral.

Assuntos mundiais: No piano do pensamento, espiritualidade ou

inversao e influencia de inteligencias invisiveis. No piano dos nego-

cios, atividade de grupo, para vantagem egoista do grupo ou para o

bem universal. No piano politico, cooperacao compulsoria. Tende

a gerar eventos que a acao drastica e a coopera?ao de alguma especie

representa urn papel.

Capacidade pessoal: Requer estreita coopera9ao de alguma s pes-

soas, arregimentacao da opiniao publica, metodos astutos, mas pode

recorrer a forfa; usa as ultimas descobertas e invens<5es para levar a

cabo um proposito.
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REPRODUCES DAS ANTIGAS CARTAS DO TARO EGIPCIO

Este folheto foi projetado especialmente para ajuda-lo a obter

um panorama do simbolismo integral das 78 cartas do Taro Egfpcio

(© Iglesia de la Luz. Los Angeles, California) usado no- Sistema Her-

metico de combinacoes que ilustram o livro O Taro do Antigo Egito,

de Doris Chase Doane e King Keyes. Esperamos que estas combina-

coes sejam uteis para sugerir-lhe solucces para alguns de seus proble-

mas pessoais.

A unica vantagem desta apresentacao consiste no fato de que,

ao examinar as suas paginas. voce possa entender rapidamente a se-

quencia das cartas, o que lhe proporcionara uma melhor compreen-

sao do vinculo existente entre a Astrologia e o Taro, bem como do

simbolismo universal contido nas 22 Cartas dos Arcanos Maiores. A
medida que voce for se adiantando na leitura do livro, pod era recor-

rer a esta parte como um guia, a fim de evitar longas horas de memo-
rizacao.Isso acelerara a sua captacao do contexto, assegurando o seu

exito na interpretacao das combinacoes das cartas.

As cartas aparecem na seguinte seqiiencia: os 22 Arcanos Maio-

res, as 1 6 cartas da Corte e os 40 Arcanos Menores (10 cartas de cada

um dos naipes: Cetros ou Paus. Copas, Ouros e Espadas).
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Leia tambem

O TAR6 DE MARSELHA

Carlos Godo

O que sao as cartas do Tar6? O que as faz diferentes das

cartas comuns? Elas podem, realmente, predizer o futuro? Qual-
quer pessoa pode interpreta-Ias? Estas sao apenas algumas das

muitas perguntas que o publico leitor costuma formular em
relacao ao misterioso sistema divinatorio conhecido por Tar6.

Desde a epoca em que surgiu e se popularizou, o Taro e

conhecido principalmente como um sistema de adivinhacao, um
passatempo ou distracao. Mas os ocultistas veem nessas cartas,

principalmente nas vinte e duas que integram os chamados
Arcanos Maiores, alguma coisa muito mais importante que uma
simples serie de emblemas ou alegorias destinada a distracao

ou adivinhacao.

O Taro, mesmo sob o aspecto de um sistema de adivinha-

cao, e hoje considerado um dos mais bem elaborados metodos
que integram o vasto campo da simbolomancia — a adivinhagao
atraves dos simbolos. O sistema e valido. Tern inegavel eficien-

cia pratica e resiste perfeitamente a analise a partir dos para-
metros teoricos da moderaa parapsicologia, que estuda os me-
canismos dos processos paracognitivos.

Num momento historico em que os processos que estabe-
lecem a ponte consciente-inconsciente aparecem como a grande
alternativa para subtrair o homem da grande crise filosofica e

psicologica que submerge a humanidade, um sistema como o
Taro merece ser considerado pelo que de fato ele e: um grande
trampolim para mergulhar no inconsciente.
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TARO ADIVINHATORIO

Os sabios da Antigiiidade compuseram um livro, o Taw,

que ao lado de sua parte cientifica, oferece outra de cunho

eminentemente popular. Sem exigir do leitor senao atencao e

capricho, apresenta o Taro um sistema adivinhatorio, que pode

responder as mais importantes questoes da nossa vida, dan-

do-nos uma orientacao clara e firme.

Seu estudo, simples e pratico, torna-se cada vez mais

atraente, a medida que nele nos aprofundamos, constituindo,

portanto, um agradavel passatempo e um guia seguro para que

possamos iniciar nossos passos em busca de urn futuro mais

feliz.

A arte do manuseio das 78 cartas que acompanham este

livro e tao simples e clara que, em pouco tempo, o estudante

interessado tornar-se-a um verdadeiro perito para desvendar o

futuro, tomar as necessarias precaucoes e evitar os desagrada-

veis imprevistos que a vida, as vezes, nos apresenta.
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JUNG e o TARO

Sallie Nichols

O Taro e um dos grandes espelhos do pensamento inconsciente.

Cada uma de suas cartas tern por base uma importante imagem

arquetipica cujo significado nem sempre e claro para o homem mo-

demo, que jogou fora sens mitos ao querer interpreta-los literalmente,

Os arquetipos nao sao literals: sao mensagens do inconsciente. Cada

uma das cartas do Taro e uma mensagem da mente universal. Mas
como nossa mente inconsciente esta divorciada do consciente — a

mente literal — e costuma ser por ele ignorada, essa mensagem se

perde. As explanacoes arquetipicas do Taro, feitas por Sallie Nichols,

fazem com que as imagens e, muitas vezes, as respostas as nossas per-

guntas mais profundas venham a tona.

Aluna de Jung no Instituto de Zurique, a autora e profunda

conhecedora do pensamento junguiano. Usando suas teorias sobre

individuagao, arquetipo, sincronicidade e imaginacao ativa, Sallie

Nichols analisa cada carta do Taro de Marselha como uma represen-

tagao das diferentes etapas da Jornada do individuo rumo a transfor-

magao e a integragao de si mesmo.

Quern quer que sinta o mais remoto interesse pelo poder que a

imagem tern para estimular a psique encontra em Jung e o Taro um
roteiro rumo ao reino onde a imagem, a psique e a alma descobrem

sua origem e sua finalidade.
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OS ARCANOS MAIORES DO TARO

G. O. MEBES

De acordo com nossas pesquisas sobre literatura esoterica em

diversos idiomas, o presente livro e um dos estudos mais profundos

e mais amplos ja publicados sobre os Arcanos Maiores do Taro.

G, O. Mebes, mestre da sabedoria oculta, cujos ensinamentos

sao aqui transcritos, alem de possuir uma vasta cultura e conheci-

mentos excepcionais, havia chegado ele proprio — segundo o teste-

munho de seus discfpulos — a um alto grau de realizacao espiritual,

que fez dele um dos maiores ocultistas de nossa epoca.

A excelencia de sua doutrina, contudo, nao impedira que os

que procuram nos Arcanos um simples meio para adivinhar o futuro,

no primeiro contacto com este livro, fiquem desapontados. No entan-

to, a medida que procurarem estudar os Arcanos "em profundidade",

eles tambem chegarao a uma melhor compreensao do entrelacamento

do Passado com o Future e a um maior desenvolvimento de sua

intuicao.
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OS ARCANOS MENORES DO TARO

Segundo os Ensinamenfos de

G. O. MEBES

Na literatura mundial, sao raras as apresenta95es dos Arcanos

Menores, nao como metodo de adivinhacao, mas como veiculo de

ascensao do homem rumo as mais altas realizacoes espirituais. Este

caminho do constante esforco interno — caminho do Hermetismo

Etico — comporta inumeros graus. Contudo, para maior clareza,

foi dividido em quatro etapas principals: a de Ouros, a de Espadas,

a de Copas e a de Paus.

No presente livro, as duas primeiras etapas — especialmente a

de Ouros — sao apresentadas mais detalhadamente, pois sao com-

preensfveis a todo ser humane em quem se manifestou a aspiragao

para o Alto. Por esse motivo, as duas ultimas etapas, a de Copas

e, ainda mais, a de Paus, parecerao menos completas. Isso e inevi-

tavel, pois o nivel dessas etapas esta tao acima do da enorme maioria

de seres humanos, que suas experiencias nao lhes seriam compreen-

siveis. Seria mutil falar a um garoto que esta cursando o primeiro

grau do ensino sobre as formulas da Fisica moderna. O maximo
que se poderia conseguir seria dar-lhe uma ideia geral e vaga do

que ela e.

O ser humano que se encontra ao pe da escada cujo topo se

perde nas nuvens nao ve os graus superiores. Todavia, conforme

forem sendo atingidos os varios degraus, a vista dos nfveis mais

altos se torna cada vez mais clara. Do mesmo modo, a medida que

o ser humano se eleva espiritualmente, as vivencias de Copas e de

Paus vao ficando mais compreensiveis e, aquilo que as palavras de

um livro nao poderiam explicar, torna-se uma Verdade interna,

adquirida.
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O TARO DO
ANTIGO EGITO

Doris Chase Doane e King Keyes

Neste livro, escrito por dois conhecidos mestres em Antropologia e Ocul-

tismo, o leitor encontrara o modo de conhecer o pr6prio destino atrav6s dos "olhos

que tudo veem": as cartas do Tard*

Afirma-se que os sumos sacerdotes do Antigo Egito aprenderam com as es-

trelas a leitura e interpretaija'o do futuro com as cartas do Tard. Nestas paginas,

esse precioso legado, cujos segredos, durante s^culos, ficaram circunscritos aos

cfrculos fechados das confrarias de magos, videntes e alquimistas, torna-se aces-

sfvel a todos.

Consultar as cartas do Taro $ usar uma esplendida oportunidade para a in-

vestigacao que a sua leitura nos proporciona. Do ponto de vista do desenvolvimen-

to pessoal, o uso das cartas pode proporcionar ao leitor o aceleramento do seu

progresso gramas a orientacao que, atraves das cartas, recebera a respeito de como

devera agir nas circunstancias que se apresentam no seu dia-a-dia.

Com um mfnimo de estudo, de pratica e de pesquisa, o leitor logo se capa-

citara de que aplicar-se a leitura do Taro pode proporcionar-lhe eleva92o espiri-

tual e um novo estilo de vida. O fato de tomar-se um bom leitor das cartas do Taro

o mantera alerta e desenvolvera dentro dele um alto grau de sensibilidade mental,

um fator positive que poder£ ser acrescentado a qualquer area da sua vida.

Como diz um mestre nas artes divinat6rias, "O que o Tar6 pode revelar s6

e limitado pela capacidade de entendimento da pessoa que dele faz uso".
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